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 คู่มือ "การจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค  สาขาวิชาชีววิทยา อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ปรับปรุงฉบับ 2)” นี้เป็นเอกสารที่
จัดทำขึ้นเพ่ือให้บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันและองค์กรการศึกษาต่าง ๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของตนให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ESPReL และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น สาระในเอกสารนี้เป็นความรู้ที่ประมาลมาจากเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับสารเคมี” 
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และจากประสบการณ์ใน
การเข้าร่วมการจัดการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการกับมหาวิทยาลัยแม่ข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผู้จัดทำ              
ได้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการสำรวจ ประเมิน วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย มอก. 2677-2558 โดยการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการภายในสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ  ได้แก่ 1) การบริหารระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย 2) ระบบการจัดการสารเคมี 3) ระบบการจัดการของเสีย 4) ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 5) ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 6) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ 7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสในการเข้า
รว่มการนำเสนอผลการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ส่วนภูมิภาค : ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ  
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 ดังนั้น ผู้อ่านที่สนใจจะพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สามารถนำความรู้ในเอกสารฉบับนี้
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดี  และสามารถใช้แบบประเมินตามรูปแบบของ ESPRel Checklist ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ประเมินความที่รวบรวมทุกองค์ประกอบของห้องปฏิบัติการ (Checklist) พร้อมกับเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ประเมินแต่ละรายการ เพ่ือให้การประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สำรวจสามารถรวบรวม
ข้อมูลได้เพียงพอและใช้ประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ สำหรับพัฒนาห้องปฏิบัติการของตน 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาห้องปฏิบัติการของท่านให้เกิด
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นส่วนในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

จัดทำโดย 
      นางปริศนา   พันธ์งาม  
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  ระดับปฏิบัติการ     

           



สารบัญ 

 หน้า 

คำนำ  

บทที่ 1 บทนำ 1 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 1 

1.2 วัตถุประสงค์ 2 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 

1.4 ขอบเขต 2 

1.5 คำจำกัดความ 3 

บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 4 

2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  4 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 5 

2.3 คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 5 

2.3.1 งานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา 5 

2.3.2 งานผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 6 

2.3.3 งานอ่ืน ๆ ที่มอบหมาย 6 

2.4 โครงสร้าง/การบริหารจัดการ 7 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 9 

3.1 หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 9 

3.2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 11 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

3.2.1 ศึกษาข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาด้านความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

13 

3.2.2 กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการดำเนินงาน 13 

3.2.3 ทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
รายละเอียดมาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ 

13 

3.2.4 กำหนดวิธี/ขั้นตอนการดำเนินงาน 13 

3.2.5 ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการในเวปไซต์กองมาตรฐานวิจัย สำนักงาน
คระกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://esprel.labsafety.nrct.go.th 

13 

3.2.6 สำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบโดยใช้เครื่องมือ ESPReL 
Checklist (ประเมินก่อนการดำเนินงาน) 

14 

3.2.7 จัดทำแผนยกระดับความปลอดภัย และดำเนินการตามแผน 14 

3.2.8 สำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบโดยใช้เครื่องมือ ESPReL 
Checklist (ประเมินหลังการดำเนินงาน) 

14 

3.2.9 ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒื 14 

3.2.10 ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 14 

3.2.11 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำเอกสาร/คู่มือเผยแพร่การดำเนินงาน
ไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ESPReL 

14 

3.3 สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 15 

3.3.1 การดำเนินงานในขั้นวางแผนงาน (P) 15 



สารบัญ (ตอ่) 

 หน้า 

3.3.2 การดำเนินงานในขั้นดำเนินการ (D) 15 

3.3.3 ขั้นติดตามประเมินผล (C) 16 

3.3.4 ขั้นปรับปรุง (A) 16 

3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 16 

3.5 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 19 

บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 22 

4.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 22 

4.2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม วิธีการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน 24 

4.2.1 การศึกษาข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาด้านความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

24 

4.2.2 กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการดำเนินงาน 26 

4.2.3 ทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
รายละเอียดมาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ 

26 

4.2.4 กำหนดวิธี/ขั้นตอนการดำเนินงาน 27 

4.2.4.1 ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ 27 

4.2.4.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของห้องปฏิบัติการก่อนดำเนินการ
ยกระดับความปลอดภัย 

27 

4.2.4.3 สำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยใช้เครื่องมือ ESPReL 
Checklist (ประเมินก่อนการดำเนินงาน) 

28 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

4.2.4.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 28 

4.2.4.5 การบ่งชี้อันตรายความเป็นอันตราย (Hazard 
Identification) 

29 

4.2.4.6 จัดทำแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และ
ดำเนินงานตามแผนการจัดความความปลอดภัย 

33 

4.2.4.7 การดำเนินงานตามแผนการจัดความความปลอดภัยและ
ตรวจติดตามประเมินผลการป้องกันและลดความเสี่ยง 

34 

4.2.4.8 ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 34 

4.2.4.9 การพัฒนา/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลังการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

34 

4.2.4.10 การวิเคราะห์ข้อมูล 34 

4.2.4.11 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำเอกสาร/คู่มือเผยแพร่การ
ดำเนินงานไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือเผยแพร่แนว
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ESPReL 

34 

 

4.3 มาตรฐานคุณภาพงาน 35 

4.4 แนวทางการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิคให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน ESPReL 7 องค์ประกอบ                    

36 

4.4.1 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 36 

4.4.2 องค์ประกอบที่ 2 ระบบการจัดการสารเคมี 36 

4.4.3 องค์ประกอบที่ 3 ระบบการจัดการของเสีย 39 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

4.4.5 องค์ประกอบที่ 5 ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 44 

4.4.6 องค์ประกอบที่ 6 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 

48 

4.4.7 องค์ประกอบที่ 7 การจัดการข้อมูลและเอกสาร 49 

4.5 สรุปผลการปฏิบัติงาน 49 

บทที่ 5 ปัญหาอปุสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 51 

5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 51 

5.1.1 การดำเนินงานในขั้นวางแผนงาน (P) 51 

5.1.2 ขั้นดำเนินการ (D)  51 

5.1.3 ขั้นติดตามประเมินผล (C) 52 

5.1.4 ขั้นปรับปรุง (A) 53 

5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนา 53 

5.3 ข้อเสนอแนะ 54 

บรรณานุกรม 55 

ภาคผนวก 56 

ประวัติผู้เขียน 181 

 

 

 



สารบัญรูป 

 หน้า 

รูปที่  1-1 กรอบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ที่มา: ศูนย์ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) (2560) 

3 

รูปที่ 3-1 Flowchart แสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 12 

รูปที่ 4-1 แผนผังห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค 25 

รูปที่ 4-2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค (ศว 413) 26 

รูปที่ 4-3 การจัดเก็บสารเคมีก่อนการยกระดับความปลอดภัย 37 

รูปที่ 4-4 การจัดเก็บสารเคมีภายหลังการยกระดับความปลอดภัย 38 

รูปที่ 4-5 ใช้ภาชนะรองรับสารเคมี และวัสดุดูดซับขณะเคลื่อนย้ายเคมีภายนอก
ห้องปฏิบัติการ 

39 

รูปที่ 4-6 การจัดวางของเสียและพ้ืนที่ในการจัดเก็บของเสียกอ่นการยกระดับ           
ความปลอดภัย                                     

40 

รูปที่ 4-7 การจัดวางของเสียและพ้ืนที่ในการจัดเก็บของเสียที่เหมาะสม 40 

รูปที่ 4-8 งานสถาปัตยกรรมของห้องปฏิบัติการก่อนการยกระดับ 42 

รูปที่ 4-9 ประตูมีช่องสาหรับมองจากภายนอก (vision panel) 43 

รูปที่ 4-10 แผนผัง แสดงตำแหน่งและเส้นทางหนีไฟ ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน         
และข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีภาวะฉุกเฉิน 

43 

รูปที่ 4-11 สเปรย์ดับชนิดโฟมแบบเคลื่อนที่ 43 

รูปที่ 4-12 ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด และระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ด้วยมือบริเวณภายนอกห้องปฏิบัติการ   

44 

รูปที 4-13 พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานก่อนยกระดับความปลอดภัย 45 

 



สารบัญรูป (ต่อ) 

 หน้า 

รูปที่ 4-14 ระบุพ้ืนที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งแสดงด้วยแถบกาวสีเหลือง จนถึงสูงมาก
แสดงด้วยแถบกาวสีแดง 

46 

รูปที่ 4-15 ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 47 

รูปที่ 4-16 จัดหาและติดป้ายบอกตำแหน่งที่จัดวางชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล 47 

รูปที่ 4-17 การติดป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ 47 

รูปที่ 4-18 อบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 48 

รูปที่ 4-19 การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

 หน้า 

ตารางท่ี 4-1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 22 

ตารางท่ี 4-2 แบบฟอร์มสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย 
ESPReL ในห้องปฏิบัติการ   

27 

ตารางท่ี 4-3 เกณฑ์คะแนนประเมินความเป็นไปได้/โอกาสที่จะเกิดข้ึน (Probability) 29 

ตารางที่ 4-4 เกณฑ์คะแนนประเมินความรุนแรงที่มีผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม (Severity) 

30 

ตารางท่ี 4-5 การคำนวณความเสี่ยง (Risking rating) 31 

ตารางท่ี 4-6 ผลคะแนนระดับความเสี่ยง และการตอบสนองต่อความเสี่ยง 31 

ตารางที่ 4-7 ผลการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี What if analysis   32 

ตารางที่ 4-8 แบบฟอร์มตารางจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยง (จัดทำแผนควบคุมความ
เสี่ยงเมื่อผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง) 

33 

ตารางที่ 4-9 แบบฟอร์มตารางจัดทำแผนลดความเสี่ยง (จัดทำแผนลดความเสี่ยงเมื่อผล
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง – สูงมาก) 

33 

ตารางผนวก แบบสำรวจสถานภาพความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ESPReL Checklist 
ตามมอก. 2677-2558 

57 

 



1 
 

บทที่ 1 

บทนำ 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากในประเทศไทย 
มีการดำเนินกิจกรรมการศึกษา/ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการจัดฝึกอบรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมาพบว่า ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีที่หลากหลาย
ในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านพฤกษศาสตร์ สัตววิทยา และจุลชีววิทยา ซึ่งในหลายกิจกรรม     
มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
นักศึกษา อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ อีกทั้งในหลายกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  

การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย          
มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย และหลักการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย รวมถึงการฝึกปฏิบัติการค้นหาอันตราย การป้องกันและควบคุมอันตราย          
จะสามารถทำให้ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาและยกระดับความปลอดภั ยเพ่ิมขึ้น ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การวิจัย ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ของนักศึกษา 
อาจารย์ และผู้รับบริการทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการกำหนดแนวทาง          
ในการพัฒนาความปลอดภัย ทั้งในด้านกระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วมของห้องปฏิบัติการ และ
การใช้เครื่องมือในการพัฒนาความปลอดภัย ได้แก่ เครื่องมือสำรวจประเมินสถานภาพความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) แต่ยังพบว่าห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค ศว.413  ยังไม่มี
การจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม มีการดำเนินกิจกรรมภายในห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี 
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย จึงต้องสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านกายภาพ          
และเคมี การเก็บข้อมูลเป็นภาพถ่ายและการสอบถามผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ การประเมิน 
ESPReL Checklist การประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดหาแนวทางในการจัดการความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยตัวอย่างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดไว้ใน
มาตรฐาน ESPReL ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ เพ่ือให้เกิดการจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย           
ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการ          
ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือสำรวจ ประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ESPReL และประเมินความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ 

1.2.2 เพื่อจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ESPReL 
1.2.3 เพ่ือยกระดับห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับมาตรฐาน

และมีความปลอดภัยต่อนักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ พนักงานทำความสะอาด บุคลากรและ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

1.2.4 เพ่ือจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่แนวทางการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่
มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจทั่วไป 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.3.1 ได้ผลการสำรวจ ประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ESPReL และประเมินความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ 

1.3.2 ได้ดำเนินการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
ESPReL 

1.3.3 สามารถยกระดับห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับ
มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อนักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ พนักงานทำความสะอาด 
บุคลากรและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

1.3.4 มีเอกสารเผยแพร่แนวทางการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจทั่วไป 

1.3.4 มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการชีววิทยามีความปลอดภัย ได้รับการยอมรับ และเป็น
ต้นแบบด้านมาตรฐาน ESPReL 7 องค์ประกอบ 

 
1.4 ขอบเขต 

1.4.1 ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค ศว 413 : (Microtechnique Laboratory) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี  

1.4.2 มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ใช้มาตรฐาน ESPReL ซึ่งประกอบด้วย        
7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 2) ระบบการจัดการสารเคมี 3) 
ระบบการจัดการของเสีย 4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 5) ระบบ
ป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 6) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ            
และ 7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร 
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1.5 คำจำกัดความ 

ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (Safety Laboratory) : หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่มีการป้องกัน
และลดความเสี่ยงอย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกิดความปลอดภัย และ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นการทำให้ห้องปฏิบัติการปลอดภัย จึงต้องทราบว่าปัจจัย
เสี่ยงในห้องปฏิบัติการมีอะไรบ้างและเสี่ยงอย่างไร เพ่ือนำมาสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงให้แก่
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายได้ ผู้นำองค์กรต้องแสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะทำให้เกิดความ
มั่นใจว่าในสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย ด้วยการกำหนดและประกาศนโยบายและแผนปฏิบัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นข้อยืนยันว่าจะกระทำการ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) 

มาตรฐาน ESPReL  
การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ประกอบด้วย 7 

องค์ประกอบ  ได้แก่ 1) การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 2) ระบบการจัดการสารเคมี 
3) ระบบการจัดการของเสีย 4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 5) 
ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 6) การให้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และ 7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร กรอบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ESPReL แสดงดังรูปที่ 1-1 

 

รูปที่ 1-1 กรอบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL 
ที่มา: ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) 

(2560) 
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บทที่ 2 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการบรหิารจัดการ 
2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง (มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.) 
ดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน            
การกำหนดตำแหน่ง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
ด้านการปฏิบัติงาน 

1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัย เผยแพร่ผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอุตสาหกรรม 

2) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุ
ตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ  อุปกรณ์วัด เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

3) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษา ที่มาฝึกปฏิบัติงาน  ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่ อื่นที่เก่ียวข้อง 

ด้านการวางแผน 

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

ด้านการประสานงาน 

1) ประสานการทำงานร่วมกัน ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมอืในการดำเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 

1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง  ๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้ผู้รับบริการ  ได้รับ
ทราบ ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ
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ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ 
 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.2.1 งานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา 
2.2.2 งานผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 
2.2.3 งานอ่ืน ๆ ที่มอบหมาย 

 
2.3 คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

2.3.1 งานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา  
- ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
- ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้กับ

นักศึกษาและอาจารย์ 
- ให้บริการยืม คืน วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แก่

นักศึกษาและอาจารย์ 
- อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการทางชีววิทยา  ทั้งนักศึกษา  อาจารย์ และ

บุคคลภายนอกที่ขอใช้บริการ 
- ดูแล กำกับติดตามการใช้วัสดุ  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  และครุภัณฑ์  การเคลื่อนย้าย

ครภุัณฑ์ การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา พร้อมทั้งแจ้ง
ข้อมูลการซ่อมบำรุงและการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ 

- ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือและห้องปฏิบัติการหลังจากการขอใช้งานของ
นักศึกษา  อาจารย์และบุคคลภายนอก 

- บำรุงรักษาวสัดุอุปกรณ์  เครือ่งมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- ดูแลอาคาร ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

ฯ ชั้น 4 เมื่อได้รับแจ้งความชำรุดเสียหายจากอาจารย์  นักศึกษาหรือแม่บ้าน ต้อง
ดำเนินการติดต่อประสานงานช่างเพ่ือดำเนินการซ่อมแซม  ต่อรองราคาโดย
พิจารณาจากราคากลางที่กำหนดและดูแลช่างในระหว่างการเข้าซ่อมต่าง ๆ  พร้อม
ทั้งจัดทำเอกสารการขอซื้อ/จ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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2.3.2 งานผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 

- จัดเตรียมสารเคมี  อุปกรณ์  เครื่องมือให้พร้อมต่อการเรียนการสอน 
- กำกับ  ดูแลนักศึกษาในการใช้สารเคม ี อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอน 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการเรียนการสอน  
2.3.3 งานอ่ืน ๆ ที่มอบหมาย 

- ตรวจสอบพัสดุ  ครุภัณฑข์องศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาชีววิทยา  และตามท่ีคณะ
มอบหมาย 

- ตรวจสอบสภาพห้องเรียนและอาคารให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 
- งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากประธานสาขาและผู้บริหาร 
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2.4 โครงสร้าง/การบริหารจัดการ 

โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 

    โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป 

หัวหน้างานวิชาการ
และบริการ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณบดี   

งานบริหารทั่วไป งานวิชาการและบริการ โรงเรียนอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

• หน่วยงานบริหารทั่วไป 

• หนว่ยงานนโยบายและแผน 

• หน่วยงานการเงินและพัสด ุ

• หน่วยงานอาคารสถานท่ีและซ่อม
บำรุง 

• หน่วยงานประชาสมัพันธ์ 

• หน่วยงานประกันคณุภาพ 

• หน่วยงานวิชาการ 

• หน่วยงานบริการวิชาการ 

• หนว่ยงานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

• หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• หน่วยงานบัณฑิตศึกษา 

• หนว่ยงานโสตทัศนูปกรณ ์

• หน่วยงานวิจัยและนวตักรรม 

• หน่วยวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก ่
- ศูนย์เรียนรูค้วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
- หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช 
- ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยา
โมเลกุล 
- สวนพฤกษศาสตรเ์พชรวนาลัย 
- สำนักงานวารสารวิทยาศาสตร ์

• ศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรุ ี

 

• งานบริหารทั่วไปและประชาสัมพนัธ ์
- หน่วยธุรการและงานสารบรรณ 
- หน่วยการเงนิและพสัด ุ
- หนว่ยประชาสัมพันธ์ 
- หน่วยสุขาภาลและงานระบบ 

• งานบริหารจดัการอาหารและเครือ่งดื่ม 
- หน่วยผลิตอาหาร 
- หน่วยบริการอาหาร 
- หน่วยจดัเก็บรายได ้

• งานบริการวิชาการและฝึกอบรม 
- หน่วยวิชาการ 
- หน่วยกิจกรรมนักศึกษา 
- หน่วยประกันคณุภาพ 
- หนว่ยฝึกอบรม 

• งานศูนยท์ดสอบมาตรฐาน 
- หน่วยทดสอบฝีมือแรงงาน 
- หน่วยทดสอบมาตรฐานคณุวุฒิวชิาชีพ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
3.1 หลักเกณฑ์และกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

  นโยบายด้านความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัย (อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทาทงเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัย 
พ.ศ. 2561) ดังนี้ 

 1) ตระหนักและให้ความสำตัญกับความปลอดภัยของบุคลากรในการปฏิบัติงานทั้งในส่วน
ของการวางแผน การดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 2) สนับสนุนการออกประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
ทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมาย 
 3) สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการปฏิบัติการที่เหมาะสม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
และโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัย 
 4) สนับสนุนให้บุคลากร ตลอดจนบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานและมารับบริการทุกคน
ปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเคมีของ
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
 5) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีระบบการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ 
 6) สนับสนุนการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางเคมีของ
ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
 7) สนับสนุนให้มีระบบการประเมิน การจัดการ และการควบคุมความเสี่ยงภายในทุกระดับ
ทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างเหมาะสมและตอ่เนื่อง 
 8) เสริมสร้างและรักษาห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดีของมหาวิทยาลัย 
  

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัย (อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัย 
พ.ศ. 2561)  มีดังนี้ 
 1) มหาวิทยาลัยสนับสนุนการฝึกอบรมและการจูงใจบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ
สร้างเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัย ในการปฏิบัติงาน
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 2) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บรหิารส่วนงานต้องรับผิดชอบและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเคมีของ
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

3) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงานต้องควบคุมกำกับดูแลบุคลากรให้ดีและใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม 
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4) ส่วนงานต้องปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5) ส่วนงานต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัยระดับส่วนงาน
เพ่ือกำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยภายในที่เกี่ยวข้องของส่วนงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

6) ส่วนงานต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ มาตรการแนวปฏิบัติ 
ด้านความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัย ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

7) บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ มาตรฐานความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง 

8) บุคลากรทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญในการปฏิบัติงาน 

9) บุคลากรทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการ
วิจัยในการปฏิบัติงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีสิทธิเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สภาพการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย 
 
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการยกระดับห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน และการวิจัยของ 
สาขาวิชาชีววิทยา (อ้างอิง ประกาศสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน และการวิจัย พ.ศ. 
2562) ดังนี้ 
 ข้อ 1 สาขาวิชาชีววิทยาตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ คณาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัยของทุกคน ในการปฏิบัติงาน
ภายในห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดย 
 1.1) สาขาวิชา ฯ สนับสนุนการออกประกาศ กฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติด้าน           
ความปลอดภัยทั้งในส่วนของการวางแผนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 1.2) สาขาวิชา ฯ สนับสนุนการให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้าน          
การเรียนการสอน และการวิจัยทุกคน ปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบั ติด้าน             
ความปลอดภัย และสนับสนุนด้านการสร้างจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย 
 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเพ่ือยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน และ           
การวิจัย ดังนี้ 
 2.1) กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ทำหน้าที่กำกับดูแลส่วนงานด้านความปลอดภัย จัดทำแผน
ดำเนินงานตามนโยบายที่สาขาวิชากำหนด 
 2.2) ห้องปฏิบัติการต้องปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานให้มี              
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และต้องควบคุม กำกับดูแล บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเรียน
การสอน และการวิจัยให้มีและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม 
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 2.3) ห้องปฏิบัติการต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย  
 2.4) กำหนดให้การปฏิบัติด้านความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย เป็นหน้าที่ของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และ
การวิจัยทุกคน ซึ่งต้องตระหนักและมีหน้าที่ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของตนเองและผู้อ่ืนอย่างเคร่งครัด 
 
 นโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเรียนการสอน และการวิจัย พ.ศ. 2562 (อ้างอิง 
ประกาศห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค ศว 413 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ดังนี้ 
 1) ให้ความสำคัญ สร้างความตระหนัก และศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ กับความปลอดภัย
ของบุคคลที่ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยร่วมมือกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาชีววิทยา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 2) ให้มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามแนวทางที่เหมาะสม โดยยึดหลัก
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและกฎหมายของประเทศ 
 3) ให้มีการอบรมความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและวิธีรับมือภาวะฉุกเฉิน 
ก่อนเขา้ห้องปฏิบัติการในห้องและให้ทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
 4) ให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพการปฏิบัติ งานที่ เหมาะสมในการทำงาน                
ในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 5) ให้มีการจัดการทรัพยากร สารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างเหมาะสม 
 6) ให้มีระบบการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจดูแลระบบต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 7) ให้ความร่วมมือกับระเบียบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม 
 
3.2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 

คู่มือฉบับนี้นำเสนอแนวทางการจดัการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการ
ไมโครเทคนิค ศว 413 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ESPReL 7 องค์ประกอบ ตาม มอก.2677-2558 ซึ่งได้สำรวจและ
ประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือ ESPReL Checklist  ขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิาน แสดงดังรปูที่ 3-1  
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รูปที ่3-1 Flowchart แสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

ศึกษาข้อมลูความเป็นมาและความสำคญัของปัญหาด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

สำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL  
ทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยใช้เครื่องมอื ESPReL Checklist (ประเมินหลังการดำเนินงาน) 

ทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ศึกษารายละเอียดมาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ 

  

กำหนดวธิี ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  

กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการดำเนินงาน 

ลงทะเบียนห้องปฏิบตัิการในเว็บไซต์ของกองมาตรฐานการวจิัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
http://esprel.labsafety.nrct.go.th 

สำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL  
ทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยใช้เครื่องมอื ESPReL Checklist (ประเมินกอ่นการดำเนินงาน) 

จัดทำแผนยกระดบัความปลอดภยั และดำเนินการตามแผน 

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ปรับปรุง/
แก้ไข 

ไม่สอดคล้อง 

สอดคล้อง 

สรุปผลการดำเนินงาน จดัทำเอกสารคูม่ือ/เผยแพร่การดำเนินงานไปยังหน่วยงานภายใน และ
ภายนอก เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบตักิารจัดการความปลอดภยัของห้องปฏิบัติการ          
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 3.2.1 ศึกษาข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงาน การใช้งาน
สารเคมี วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รวมทั้งลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการ จัดทำแบบฟอร์มการสำรวจ และดำเนินการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บริบทและข้อมูล         
ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทั้งหมด เพ่ือนำแบบสำรวจมาวิเคราะห์ประเด็นในองค์ประกอบของ 
ESPReL และจัดทำแบบประเมินความเสี่ ยงของเหตุการณ์และความรุนแรงที่ เกิดขึ้นภายใน
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและนำมาซึ่ งแผนงานจัดการความเสี่ ยง และจัด
ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน 

 3.2.2 กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการดำเนนิงาน 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำประเด็นปัญหา และแผนงานมากำหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของการดำเนินงาน 

 3.2.3 ทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษารายละเอียดมาตรฐาน 
ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษา ค้นคว้าข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
มาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา ซึ่งห้องปฏิบัติการจะต้อง
ดำเนินการจัดการความปลอดภัย สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4699 (พ.ศ. 
2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2511) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับสารเคมี ได้แก่ เล่ม 1 : ข้อกำหนดมาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 1 – 2558 และ เล่ม 2 : 
ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ มาตรฐาน เลขที่ มอก. 2677 เล่ม 
2 – 2558 และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 3.2.4 กำหนดวิธี/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำแผนงานที่ได้กำหนด มาจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน 
ครอบคลุม ตั้งแต่การวางแผน (Plan) การดำเนินกิจกรรม (Do) การติดตามตรวจสอบ (Check) และ
การปรับปรุงพฒันา (Act) 

 3.2.5 ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการในเวปไซต์กองมาตรฐานวิจัย สำนักงานคระกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ http://esprel.labsafety.nrct.go.th 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินงานในขั้นตอนการลงทะเบียนห้องปฏิบัติงาน เพ่ือขอ
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ และดำเนินการจัดทำแบบสำรวจ ESPReL Checklist ในระบบบนเว็ป
ไซต์ http://esprel.labsafety.nrct.go.th และวางแผนในการจัดทำเอกสารแนบเพ่ืออัพโหลดขึ้น
ระบบ โดยระบบสามารถคำนวณผลคะแนนตามองค์ประกอบ หัวข้อ คำถาม และเวลา 
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 3.2.6 สำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบโดยใช้เครื่องมือ ESPReL Checklist (ประเมินก่อนการดำเนินงาน) 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำแบบสำรวจ ESPReL Checklist ในระบบเวปไซต์ 
(ประเมินก่อนการดำเนินงาน) ทั้ง 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย 
2) ระบบการจัดการสารเคมี 3) ระบบกาจัดการของเสีย 4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์และเครื่องมือ 5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 6) การให้ความรู้พ้ืนฐานด้านความ
ปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ และ 7) การจัดการเอกสาร 

 3.2.7 จัดทำแผนยกระดับความปลอดภัย และดำเนินการตามแผน 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำผลการจัดทำ ESPReL Checklist มาตรวจผลคะแนนแต่
ละองค์ประกอบ เพ่ือออกแบบกิจกรรมหรือแผนการยกระดับความปลอดภัย และดำเนินงานตาม
แผนงานเพ่ือให้คะแนนการยกระดับในองค์ประกอบที่มีผลคะแนนน้อย สูงขึ้น ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยในขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความรู้จากการเข้ารับการอบรมความรู้ด้าน ESPReL และจะต้องได้รับความ
ร่วมมือตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา และห้องปฏิบัติการ ในการจัดทำคำสั่ง ประกาศ 
และมีแนวปฏิบัตใินการดำเนินงานทิศทางเดียวกัน 

 3.2.8 สำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบโดยใช้เครื่องมือ ESPReL Checklist (ประเมินหลังการดำเนินงาน) 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการสำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบโดยใช้เครื่องมือ ESPReL Checklist 
(ประเมินหลังการดำเนินงาน) อีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบผลการยกระดับมาตรฐาน และตรวจสอบผล
คะแนนการยกระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้นอย่างไร และมีข้อจำกัดในการดำเนินงานอย่างไร เพ่ือ
นำมาพัฒนาและออกแบบแผนงานในระยะยาวต่อไป 

 3.2.9 ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒื 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานงานหน่วยงานภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่สามารถทำการตรวจประเมินมาตรฐาน ESPReL ให้แก่หน่วยงานได้  

 3.2.10 ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผูป้ระเมนิ 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ มา
ปรับปรุงและดำเนินการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัย ให้สอดคล้องจนสามารถชี้แจงรายละเอียด
ของการประเมินทีช่ัดเจน เกิดรูปธรรม และถูกต้องสอดคล้องตามแนวทางของมาตรฐานที่กำหนด 

 3.2.11 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำเอกสาร/คู่มือเผยแพร่การดำเนินงานไปยังหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ESPReL 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสรุปผลการประเมินความปลอดภัย ครอบคุลมต้ังแต่
กระบวนการวางแผน ดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ทั้ง 7 องค์ประกอบ เพ่ือจัดทำ
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แนวปฏิบัติ หรือแนวทางของการยกระดับให้เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานและบุคคลที่สนใจได้นำไป
ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการเป็นไปตามมาตรฐาน ESPReL 

 

3.3 ส่ิงที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน  

การดำเนินการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ
วางแผน (Plan) การลงมือทำ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการพัฒนาปรับปรุง (Act) เป็นวงจร
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้แนวทางและกระบวนการจัดการความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการที่เป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 การดำเนินงานในขั้นวางแผนงาน (P) ในขั้นตอนการวางแผนงาน จะต้องใช้ความรู้ 
ในการจัดการความปลอดภัย 7 องค์ประกอบ โดยเริ่มต้นจากความเข้าใจในกรอบคิดแนวปฏิบัติฯ 
กลาง รายละเอียดของการประเมิน  ESPReL Checklist และคำอธิบ ายข้ อมู ล  Checklist                
โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากระบบเว็บไซต์ http://esprel.labsafety.nrct.go.th. “โครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of Safety 
Practice  of Research Laboratory in Thailand” ซึ่ งประกอบด้วย เอกสารเผยแพร่  ได้ แก่               
คู่มือแนวปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  (Safety Guideline for Laboratory),             
คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 (Lab Safety Inspection 
Manual, Second Edition), คู่มือความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ : พัฒนาได้อย่างไรใช้จริยธรรม
สร้างความตระหนักรู้สู่วัฒนธรรม และ คู่มือบนเส้นทางระบบมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
ทั้งนี้  การศึกษาคู่มือต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เข้าใจความสำคัญและที่มาของการจัดการ              
ความปลอดภัย และนำไปสู่หลักคิดในการวางแผนงานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน           
ด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกวิธี  

3.3.2 การดำเนินงานในขั้นดำเนินการ (D) ในขั้นตอนการดำเนินงาน จะต้องใช้ความรู้
ความเข้าใจแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถศึกษาจากคู่มือ ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง                  
หรือสามารถเข้าร่วมการอบรมมาตรฐานด้านความปลอดภัยของหน่ วยงานที่อบรมให้ความรู้              
เพ่ือเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่วิธีการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการในเว็บไซด์ของกองมาตรฐานการวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ URL:esprel.labsafety.nrct.go วิธีการสำรวจห้องปฏิบัติการ
ก่อนดำเนินการยกระดับความปลอดภัย วิธีการประเมินคะแนนความปลอดภัยโดยใช้ ESPReL 
Checklist อ้างอิงตามมอก. 2677-2558 ทั้ง 7 องค์ประกอบ จำนวน 162 ข้อ วิธีการประเมินความ
เสี่ ยงระดับบุคคล และระดับห้องปฏิบัติการ วิธีการจัดทำแผนการจัดการความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ โดยจัดลำดับความสำคัญ (Set Priority) จากการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินจาก 
ESPReL Checklist และผลการประเมินความเสี่ยง ที่คำนึงถึง “ความสำคญั” และ “ความเป็นไปได้” 
วิธีการดำเนินงานตามแผนการจัดความความปลอดภัยและตรวจติดตามประเมินผลการป้องกันและ 
ลดความเสี่ยง และประเมินคะแนนห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist เป็นระยะ เพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้าของการจัดการความปลอดภัย สามารถวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินความปลอดภัย
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ของห้องปฏิบัติการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 60% และพัฒนาแก้ไขปรับปรุงการจัดการความปลอดภัย       
ให้สามารถผ่านเกณฑม์าตรฐานมากกว่า 80% ขึ้นไปได ้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

3.3.3 ขั้นติดตามประเมินผล (C) ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล จะต้องวิเคราะห์
ข้อมูลจากการดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ ผลการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานจัดการความ
ปลอดภัยในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ดำเนินการปรับปรุง และผลคะแนนการประเมินสถานภาพความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ทั้ ง 7 องค์ประกอบ ซึ่งแสดงผลเป็นร้อยละของแต่ละ
องค์ประกอบและคะแนนรวมของทุกองค์ประกอบเปรียบเทียบตามช่วงเวลาที่ดำเนินการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ และสิ่งที่สำคัญของการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการจะต้องมีการตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และเป็นผู้ที่
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน มาตรวจประเมิน เพ่ือสามารถยืนยันผลคะแนนการประเมินความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่มีการปรับปรุงพัฒนาจนมีระดับคะแนนประเมินและการยกระดับความปลอดภัยที่
เพ่ิมสูงขึ้น และหลังจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้ดำเนินงานจะต้องตรวจสอบผลของการ
จัดการความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้ห้องปฏิบัติปลอดภัยตามระยะเวลา 
สิ่งแวดล้อม และบริบทของห้องปฏิบัติที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ 

3.3.4 ขั้นปรับปรุง (A) ในขั้นตอนการปรับปรุงนี้ สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบจากการ
ประเมินด้วยตนเอง และจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แสดงในรายงานสรุปผล ทั้งข้อจำกัดและ
ข้อเสนอแนะ โดยสามารถนำรายละเอียดดังกล่าว มาวางแผนประชุมหารือในระดับห้องปฏิบัติการ 
ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และทำการประเมินตนเองด้วย 
ESPReL checklist อีกครั้ง โดยในขั้นตอนนี้  ผู้ดำเนินงานจะต้องการศึกษารายละเอียดความ
สอดคล้องและไม่สอดคล้องในหลายประเด็นของทุกองค์ประกอบ ซึ่งอาจพบว่าบางประเด็นไม่สามารถ
ดำเนินงานจัดการความปลอดภัย ในระยะเวลาสั้นได้ (3-6 เดือน) และจะต้องมีการวางแผนระยะยาว 
(6-12 เดือน) เช่น การดำเนินงานปรับปรุงพัฒนา และยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติที่ยังไม่
สามารถทำได้ทันที และใช้งบประมาณสูง เพ่ือกำหนดมาตรการในการจัดการในระยะยาวต่อไป เช่น 
การจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ การซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ฯลฯ เป็นต้น 

 
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นันทวรรณ จินากุล, ดวงใจ จันทร์ต้น และ รักษิณีย์ คำมานิตย์ (2560) ได้ศึกษาการบ่งชี้
อันตรายและประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ โดยได้ศึกษาแนวทางเพ่ือความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทำการประเมินระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพโดยใช้
บัญชีรายชื่อเชื้อตามระดับความเสี่ยง ดำเนินการสำรวจห้องปฏิบัติการเพ่ือบ่งชี้อันตรายโดยวิธี 
Checklist และประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี What if analysis และจัดทำแผนงานบริหารจัดการความ
เสี่ยง ผลการศึกษา พบว่า  ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เสื้อกาวน์ หน้ากากอนามัย ถุงมือ หรือชุดปฏิบัติการ
ภายนอกห้องหรือบริเวณห้องปฏิบัติการ การควบคุมแมลงและหนูไม่มีประสิทธิภาพเป็นระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ ก๊าซซึ่งอาจเป็นอันตรายถูกใช้ในห้องที่มีการถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอเป็นระดับความ
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เสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่มีระบบทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ เป็นระดับความเสี่ยงสูง ไม่มีคู่มือกำจัด
ขยะและคู่มือกำจัดสิ่งปนเปื้อนเป็นระดับความเสี่ยงสูง นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำ
แผนการควบคุมความเสี่ยงหากเกิดเพลิงไหม้จากการรั่วไหลของก๊าซอันตราย ก๊าซซึ่งอันตรายและถูก
ใช้ในห้องปฏิบัติการที่มีการถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอจะมีความเสี่ยงสูงต่อผู้ใช้งานดังกล่าว จึงมีความ
จำเป็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขและปรบัปรุงเพ่ือลดความเสี่ยงลง และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
องค์กร 

จินดาวัลย์ เพร็ชสูงเนิน และคนอ่ืน ๆ (2559) ได้ศึกษาการบ่งชี้อันตรายห้องปฏิบัติการเคมี
อุตสาหกรรม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ โดยกำหนดพ้ืนที่ในการบ่งชี้อันตรายโดยการสำรวจด้วยวิธี Checklist และ 
What if analysis ซึ่งใช้ห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีพ้ืนที่ 430 ตารางเมตร โดยศึกษา
การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงจากระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคู่มือการ
ประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ผลการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี What if analysis ของการ
จัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม พบว่า มีการจัดเก็บสารเคมีในชั้นเก็บสารเคมีที่
หนาแน่นเกินไป พบสิ่งกีดขวางวางไว้บริเวณตู้เก็บสารเคมี ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหากผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความระมัดระวัง เกิดฝ้าที่กระจกของตู้เก็บสารเคมี เนื่องจากระบบระบายอากาศไม่เพียงพอ จาก
การสอบถามและสังเกตผู้ปฏิบัติงานทำให้ทราบว่า ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของ
สาเคมี (Safety Data Sheet, SDS) ของสารเคมีแต่ละชนิดก่อนที่จะนำมาใช้หรือเก็บในตู้เก็บ จาก
การประเมินความเสี่ยงของการจัดเก็บสารเคมี พบว่า ระบบการจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการมี
ระดับความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีการแยกประเภทของ
สารเคมี ดังนั้นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย ควรจัดให้มีตู้เก็บสารเคมีตามความเป็น
อันตรายของสารเคมี และต้องทำการติดสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายไว้หน้าตู้เก็บสาร กำหนดรหัส
ของตู้เก็บสารและรหัสชั้นเก็บสารเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรง ทำการบันทึก
และแก้ไขข้อมูลการนำเข้า-จ่ายออกสารเคมี รวมทั้งปริมาณของสารเคม ี

นันทวรรณ จินากุล (2561) ได้ศึกษาการประเมินความเสี่ยงด้านระบบการจัดการของเสีย
อันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยดำเนินการสำรวจห้องปฏิบัติการเพ่ือชี้บ่ง
อันตรายโดยวิธี Checklist ตามแบบสำรวจ ESPReL Checklist ด้านระบบการจัดการของเสียสำหรับ
ใช้ในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Checklist โดยพิจารณาถึงโอกาสและ
ความรุนแรงในเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติ เพ่ือความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) 
มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุมความเสี่ยง สำหรับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แผนลดความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงสูง และ ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ผล
การศึกษา พบว่า ไม่มีพ้ืนที่/บริเวณที่เก็บของเสียที่แน่นอนเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เก็บของเสีย
ประเภทไวไฟในห้องปฏิบัติการเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) โดยไม่มีตู้สำหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ
เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่กำหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่อนุญาตให้เก็บได้ใน
ห้องปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงสูง ไม่ลดการเกิดของเสียด้วยการ reuse และ recycle เป็นความเสี่ยง
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ที่ยอมรับได้ และ ไม่มีการบำบัดของเสียก่อนทิ้งเป็นระดับความเสี่ยงสูง นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงมาจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยง และแผนลดความเสี่ยง โดยแผนลดและความคุมความ
เสี่ยงระยะสั้น ได้แก่ แผนควบคุมเหตุฉุกเฉิน กำหนดมาตรการผจญเพลิง มาตรการจัดการกรณีเกิด
อุบัติเหตุสารรั่วไหล การบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ จัดทำคู่มือการกำจัดของเสียและประชาสัมพันธ์
การทิ้งสารเคมีอันตราย จัดหาสถานที่รวบรวมของเสียส่วนกลาง ทำการประเมินผลทุก ๆ 3 เดือน 
แผนลดและความคุมความเสี่ยงระยะยาว ได้แก่ การลดความเสี่ยงโดยวิธีการควบคุมเหตุฉุกเฉิน การ
เตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต การกำหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) กำหนด
แนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และกอบกู้กระบวนการ จัดทำแผนความต่อเนื่อง (business 
continuity plan -BCP) อบรมให้ความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางเคมี ส่งเสริมให้ลด
การใช้และลดการครอบครองสารเคมีอันตราย ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน
เพ่ือลดการใช้สารเคมีอันตราย ส่งเสริมให้มีการนำสารเคมีกลับมาใช้ซ้ำและส่งเสริมให้มีระบบการ
กำจัดของเสียอย่างถูกตอ้ง จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกท่ี
ดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

พรเพ็ญ ก๋ำนารายณ์ (2558) ได้ศึกษาผลการสำรวจบ่งชี้อันตรายและวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยดำเนินการสำรวจบ่งชี้อันตรายและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในห้องปฏิบัติการ ทั้งด้านกายภาพ สารเคมี สารชีวภาพ อุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคล ระบบการ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ และด้านการให้ความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการทางอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่ เรียกว่าวิธีการ checklist โดยผลคะแนนจากการสำรวจระดับความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่าระดับความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานน้อยที่สุด 3 ลำดับสุดท้าย ได้แก่ การให้
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ การจัดการระบบการกำจัดของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ และการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีคะแนนร้อยละ 
10.7 , 25.6 และ 33.3 ตามลำดับ ซึ่งจัดเป็นลำดับความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการ
สอนของสถานวิทยาศาสตร์พรีคลีนิกที่ควรหามาตรการในการป้องกันและหาแนวทางในการปฏิบัติ
เพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิารอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรของห้องปฏิบัติการต้อง
สัมผัสสารเคมีอันตรายหลากหลายชนิดทั้งสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง สารที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ สารก่อมะเร็ง รวมทั้งสารชีวภาพต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ โดย
สารเคมีที่มีมากที่สุดในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สารเคมีทั่วไปซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน
และสิ่งแวดล้อมมีจำนวนร้อยละ 37.6 รองลงมา ได้แก่ สารก่อการระคายเคืองพบว่ามีจำนวนร้อยละ 
19.8 และสารก่อมะเร็งพบว่ามีจำนวนร้อยละ 11.8 เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ได้ 

ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล (2558) ได้ศึกษาตามโครงการวิจัยการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการ
วิจัยปลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ คือ เพ่ือพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัย
ปลอดภัย และเพ่ือศึกษาและค้นหาแนวทางการขยายผลการสร้างความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
โครงการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการ
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ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย (Enhance of Safety 
Practices in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ด้วยการนำห้องปฏิบัติการภาคีสมาชิก
ของโครงการยกระดับฯ จำนวน  23 ห้องปฏิบัติการมาพัฒนาเป็นตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัย
ปลอดภัย  ผลการศึกษาและวิจัยพบว่า สามารถพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบให้เกิดขึ้น
ทั้งหมด 4 ห้อง ซึ่งคัดเลือกจากห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพสูงแบบองค์รวมและผ่านเกณฑ์ในด้าน
ความร่วมมือ  จากนั้นจึงดำเนินการพัฒนาองค์ประกอบของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย
ต้นแบบที่เชื่อมโยงกันทั้ง 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย  การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบ
การจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และการจัดการข้อมูลและเอกสาร ร่วมกับการปรับปรุงด้านกายภาพ จนเกิดเป็น
ตัวอย่างห้องปฏิบัติการต้นแบบที่มีรูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตขององค์ประกอบความ
ปลอดภัยทั้ง 7 ด้านคล้ายคลึงกันในภาพรวม แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันในระดับความสามารถในการ
เป็นต้นแบบ 
 
3.5 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 20 อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564) 

จริยธรรมของบุคลากร 
ข้อ 9 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องรักษาจริยธรรมของตนเอง วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 
(1) พึงยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปฏิบัติตาม 

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 
  (2) พึงประพฤติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักพออยู่พอกิน 
พอใช้ ลดค่าใช้จ่าย และความฟุ่มเฟือย 
  (3) พึงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้
เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและตำแหน่งที่ดำรงอยู่ 
  (4) ต้องมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่
วิชาชีพใดมีจริยธรรมวิชาชีพกำหนดไว้ พึงยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
นั้นอย่างเคร่งครัด 
      การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นได้ลงโทษในชั้น
ความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ยึดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 
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  (5) พึงยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีทัศนคติที่ดี รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความสามารถ และทักษะในการทำงานจนเกิดความแตกฉานแม่นยำ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  (6) พึงให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี  และไม่เลือก
ปฏิบัติ 
  (7) พึงให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
  (8) พึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ 
  

ข้อ 10 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องรักษาจริยธรรมต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  (1) พึงยึดมัน่ในปณิธานของมหาวิทยาลัย 
  (2) ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคต ิ
  (3) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็วขยันหมั่นเพียร
ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และประชาชนเป็นสำคัญ 
  (4) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาการทำงานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ประโยชนต์่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 
  (5) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย
ระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
  

ข้อ 11 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องรักษาจริยธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา
และผู้ร่วมงาน ดังนี้ 
  (1) ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ ใต้บังคับบัญชาในทุกเรื่องทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  (2) บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพ มีน้ำใจไมตรี เอ้ืออาทร มีมนุษย์สัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ด ี
  (3) บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงาน หรือกลุ่มงานของตนและส่วนรวม ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงานการ
แก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่ เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความ
รบัผิดชอบด้วย 
  (4) บุคลากรต้องละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอก
หรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ เพ่ือนำประโยชน์ไปใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง หรือการ
เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นหรือในการอ่ืนใด 
  การนำผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานวชาการของตนโดยมิชอบ เป้นการ
ทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง และถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงด้วย 
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  (5) บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่องให้เกียรติในศักดิ์ศรี
ของเพ่ือนร่วมงานที่มีมุมมองต่างจากตนเอง 
  

ข้อ 12 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องรักษาจริยธรรมของผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชน 
และสังคม ดังนี้ 
  (1) พึงให้บริการแก่ผู้เรียน ผู้รับบริการ และประชาชน ที่มาติดต่องานอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ภาษาถ้อยคำ
สำนวนในการสื่อความหมายที่ชัดเจน สุภาพอ่อนโยนเหมาะสม และเข้าใจง่ายเมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่
สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ต้องชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้
ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
  (2) พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญู
ชนจะพึงให้โดยสเน่ห์หาจากผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้น  หากได้รับแล้ว และทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับไว้มีมูลค่า
เกนิปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพ่ือดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 
  การเรียกรับหรือยอมเพ่ือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้เรียน ผู้รับบริการ
หรือประชาชนเพ่ือกระทำการหรือไม่กระทำการใดที่มิชอบ ถือว่าเป็นการทำผิดจริยธรรมและวินัย
อย่างร้ายแรง  
  (3) ต้องไม่สอนหรืออบรมหรือชักชวนผู้เรียน ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระทำการใดทั้งที่
รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี 
  การสอนหรืออบรมหรือชักชวนผู้เรียน ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระทำการทั้งที่รู้ว่าผิด
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน ถือว่าเป็นการทำผิดจริยธรรมและวินัยอย่างร้ายแรง 
  (4) พึงรักษาความลับของผู้เรียน ผู้รับบริการและประชาชนที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้ เพ่ือให้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เรียน ผู้รับบริการหรือ
ประชาชน 
  การเปิดเผยความลับของผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชนที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือจากความไว้วางใจโดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชน ถือว่าเป็น
การทำผิดจริยธรรมและวินัยอยา่งร้ายแรง 
  (5) พึงรักษาความสัมพันธ์ อันดีกับผู้ เรียน ผู้ รับบริการ และประชาชนอย่าง
กัลยาณมิตร  
  การล่วงเกิน การคุกคามหรอืก่อความเดือดร้อนรำคาญ เพ่ือสนองความต้องการทาง
เพศ การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีสัมพันธ์ททางเพศกับผู้เรียนซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน ถือว่าเป็นการทำ
ผิดจริยธรรมและวินัยอย่างร้ายแรง 
  (6) พึงปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบที่ดีต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชน สังคม
และประเทศชาติ รวมทั้งต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เรียน ผู้รับบริการและประชาชน อย่างครบถ้วน
ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
4.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL 7 องค์ประกอบ โดยใช้
ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค ศว 413 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นตัวอย่างห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้กำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนงาน การดำเนินกิจกรรมยกระดับความปลอดภัย การ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา และการติดตามตรวจสอบ กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน แสดงดังตาราง 4-1  

ตารางท่ี 4-1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 

1) ศึกษาข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ  

1 – 2 สัปดาห์ 

2) กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการดำเนนิงาน 1 – 2 สัปดาห์ 

3) ทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ศึกษารายละเอียด
มาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องคป์ระกอบ 

- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ 

- เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ที่เก่ียวข้องกับสารเคมี 

1 - 2 สัปดาห์ 

4) กำหนดวิธี/ขัน้ตอนการดำเนินงาน  1 สัปดาห์ 

5) ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ 1 สัปดาห์ 

6) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของห้องปฏิบัติการก่อนดำเนินการยกระดับ      
ความปลอดภัย 

1-2 สัปดาห์ 

7) สำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ESPReL ทั้ง 7 องคป์ระกอบ โดยใช้เครื่องมือ ESPReL Checklist              
(ประเมินก่อนการดำเนินงาน) 

- ส่งผลการประเมิน ESPReL ครัง้ที่ 1 และแผนการยกระดับความปลอดภัย 
ในห้องปฏิบัติการ 

 

1 - 3 เดือน 
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กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 

8) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 1-2 สัปดาห์ 

9) จัดทำแผนยกระดับความปลอดภัยหอ้งปฏิบัติการ และดำเนินงานตาม
แผนการจัดความความปลอดภัย 

1-2 สัปดาห์ 

10) การดำเนินงานตามแผนการจัดความความปลอดภัยและตรวจติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและลดความเสี่ยง 

- ห้องปฏิบัติการดำเนินการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

1 - 3 เดือน 

11) สำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ESPReL ทั้ง 7 องคป์ระกอบ โดยใช้เครื่องมือ ESPReL Checklist (ประเมิน
หลังการดำเนินงาน) 

1-2 สัปดาห์ 

12) ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ห้องปฏิบัติการรับผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ 

1 วัน 

13) การพัฒนา/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลังการประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ส่งผลการประเมิน ESPReL ครั้งที่ 2 และแผนการยกระดับความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

- คณะกรรมการคัดเลือกห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินและได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

- ห้องปฏิบัติการได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน (จัดแสดงโปสเตอร์ ในการ
ประชุมวิชาการ: ภาคกลาง จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) 

1 เดือน 

14) การวิเคราะห์ข้อมูล 1 เดือน 

15) สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำเอกสาร/คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เผยแพร่การดำเนินงานไปยังหน่วยงานภายใน
และภายนอก เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ESPReL 

1 เดือน 
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4.2 ขัน้ตอนการดำเนินกิจกรรม วิธีการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน 

4.2.1 การศึกษาข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษระการปฏิบัติงาน การใช้งาน
สารเคมี วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รวมทั้งลักษระทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการ จัดทำแบบฟอร์มการสำรวจ และดำเนินการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บริบทและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทั้งหมด เพ่ือนำแบบสำรวจมาวิเคราะห์ประเด็นในองค์ประกอบของ 
ESPReL และจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์และความรุนแรงที่ เกิดขึ้นภายใน
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและนำมาซึ่ งแผนงานจัดการความเสี่ ยง และจัด
ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน 

 จากการสำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติการตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิ ค ศว 413 
ประกอบด้วยข้อมลู ดังนี้ 

ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค (Microtechnique Laboratory)  

ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค (ศว 413) ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลักษณะอาคาร 4 ชั้น อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  อาคารมีอายุการใช้งานมามากกว่า 25 ปี สภาพภายนอกของ
อาคารค่อนข้างเก่าและทรุดโทรม ภายในอาคารประกอบด้วยห้องปฏิบั ติการทางวิทยาศาสตร์และ
ห้องพักสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป สำหรับ
ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ชั้น 4 ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 เดิมเป็นห้องเก่าที่ใช้สำหรับจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ชำรุดและไม่ได้ใช้งาน แต่เนื่องจากสาขาวิชามีการเปิดรายวิชาการเก็บ
ตัวอย่างพืชและสัตว์ มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ 
สัตววิทยา คณาจารย์ภายในสาขาวิชาชีววิทยาจึงได้เสนอให้นำห้องดังกล่าวจัดให้เป็นห้องปฏิบัติการ
ไมโครเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการเรียนการสอนรายวิชาเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ การ
ดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งการบริการวิชาการ ให้บุคลากรที่เข้ามารับบริการ
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สำหรับห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค ได้มีการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในด้านพฤกษศาสตร์และสัตววิทยา โดยดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนของเทคนิคการทำสไลด์
ถาวรพืช และสัตว์ โดยใช้เทคนิคพาราฟิน รวมทั้งการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษทางด้าน           
ไมโครเทคนิค แผนผังห้องปฏิบัติการแสดงดังในรูปที่ 4-1  
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สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนี้มีดังนี้   
Formalin Ethanol (50-95%)  Butanol  Acetic acid 
Tertiary Butyl   Formalin Acetic   Absolute   Methyl  
Alcohol (TBA) Alcohol (FAA)    ethanol (100%)  cellosolve

 Petroleum ether Butyl alcohol   Clove oil   Glycerol 
Sodium acetate 40% formaldehyde สีย้อม fast green  Permount 
xylene, ether   davidson fixative  สีย้อม safranin O paraplast 
paraffin oil   glacial acetic acid acid alcohol   Thymol 
สีย้อม borax   Sulfuric acid     สารละลาย   Diethyl  
carmine   (95-97 %)  Buffer    ether  
Ethyl acetate  Hydrogen  สีย้อม hematotoxic  Paraffin  
percxide 30%         liquid   
 

 

รูปที่ 4-1 แผนผังห้องปฏิบัตกิารไมโครเทคนิค 
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ก. บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการ                      ข. บริเวณระเบียงห้องปฏิบัติการ  

      
ค. ภายในห้องปฏิบัติการ                             ง. ภายในห้องปฏิบัติการ  

รูปที่ 4-2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค (ศว 413)  

 

 4.2.2 กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการดำเนนิงาน 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำประเด็นปัญหา และแผนงานมากำหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของการดำเนินงาน 

 4.2.3 ทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษารายละเอียดมาตรฐาน 
ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ 

 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษา ค้นคว้าข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
มาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่สำคัญ ได้แก่ ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4699 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2511) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 

- เล่ม 1 : ข้อกำหนดมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2677 เล่ม 1 - 2558 
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- เล่ม 2 : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ มาตรฐาน                
เลขที่ มอก. 2677 เล่ม 2 – 2558 

 4.2.4 กำหนดวิธี/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำแผนงานที่ได้กำหนด มาจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน 

ครอบคลุม ตั้งแต่การวางแผน (Plan) การดำเนินกิจกรรม (Do) การติดตามตรวจสอบ (Check) และ
การปรับปรุงพฒันา (Act) 

4.2.4.1 ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ 
ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการในเว็บไซด์ของกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ  URL:esprel.labsafety.nrct.go.th  

4.2.4.2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของห้องปฏิบัติการก่อนดำเนินการยกระดับความ
ปลอดภัย  

การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการทั้งทางเคมีและกายภาพ 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสำรวจด้วยการวิเคราะห์งานและขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์อันตรายเบื้องต้นในแต่
ละข้ันตอน และจดบันทึกข้อมูลเอกสารและบนัทึกภาพถ่าย แสดงดังตารางที ่4-2 

ตารางที่  4-2 แบบฟอร์มสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย 
ESPReL ในห้องปฏิบัติการ   

องคป์ระกอบที่ ........................................................................................................... 

ลำดับที่ ข้อมูล ภายถ่าย หมายเหตุ 
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4.2.4.3 สำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยใช้เครื่องมือ ESPReL Checklist (ประเมินก่อนการดำเนินงาน) 

นำข้อมูลการสำรวจห้องปฏิบัติการมาประเมินสถานภาพความปลอดภัยโดยใช้ เครื่องมือ
สำรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และแนวปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL 7 องค์ประกอบ ตามมาตรฐาน ESPReL Checklist ตามมอก. 
2677-2558 ทั้ง 7 องค์ประกอบ จำนวน 162 ข้อ (กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2558) โดยการสำรวจห้องปฏิบัติการก่อนดำเนินการยกระดับความปลอดภัย เพ่ือ
ประเมินคะแนนเริ่มต้นตาม  ESPReL Checklist  version 2015 ทั้ง 7 องค์ประกอบ โดย Checklist 
ตามมอก. 2677-2558 มีทั้งหมด 162 ข้อ 

การประเมินคะแนน  ESPReL  Checklist  และการรายงานผลการประเมินสอดคล้องตาม
มาตรฐาน ESPReL 7 องค์ประกอบซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็น รับรู้  
ประเมิน และจัดการความปลอดภัยได้ถูกต้อง สามารถจัดลำดับความสำคัญสำหรับการวางแผนและ
ลงมือปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยได้ อ้างอิงจากแบบสำรวจสถานภาพความปลอดภัย ตาม
มาตรฐาน ESPReL Checklist ตามมอก. 2677-2558 ดังตารางแสดงแบบสำรวจสถานภาพความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐาน ESPReL Checklist ตามมอก. 2677-2558 ทั้ง 7 องค์ประกอบ แสดงดัง
ตารางภาคผนวก  

4.2.4.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
การประเมินความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงระดับบุคคล ความ

เสี่ยงระดับโครงการ และความเสี่ยงระดับหองปฏิบัติการ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) ผู้วิจัยจะทำการประเมินความเสี่ยง
ครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ ตามข้ันตอนดังนี้  
 การชี้บ่งความเป็นอันตราย (Hazard Identification) ทำโดยหัวข้อที่ต้องการตรวจสอบ ร่าง
เรื่องท่ีต้องการตรวจสอบ พิจาณาขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
และมาตรฐานความปลอดภัย จากนั้นนำแบบตรวจสอบไปใช้ตรวจสอบความปลอดภัย โดยสังเกตและ
สอบถามจากนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลห้องปฏิบัติการ และผู้ปฏิบัติการ นำผลการตรวจสอบมาชี้บ่ง
อันตราย เพ่ือหาแนวทางป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

ในขั้นตอนนี้ จะนำประเด็นต่าง ๆ ตาม ESPReL Checklist มาประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี 
What if analysis (นันทวรรณ จินากุล และคนอ่ืน ๆ, 2560)  เพ่ือจัดลำดับความสำคัญ และวางแผน
การจัดการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ตารางที่ 4-7) โดยดำเนินการรวบรวมคำถาม
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่ตามลำดับขั้นตอน จากนั้นทำการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความ
เสี่ยง ประกอบด้วย อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นตามมา มาตรการสำหรับการลดผลกระทบของอันตราย 
ข้อเสนอแนะ และสรุปข้อมูลที่ได้จากการศกึษา การวิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ยง  
 

 



29 
 

 
 

4.2.4.5 การบ่งชี้อันตรายความเป็นอันตราย (Hazard Identification) 
กำหนดความเสี่ยง และตัดสินว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่ 

 การประเมินความเสี่ยงนั้น มักนิยมใช้แบบเมทริกซ์ โดยมีตัวแปร 2-3 ตัว เมื่อสามารถตั้งตัว
แปรที่ต้องการประเมินความเสี่ยงได้แล้ว จากนั้นตั้งค่าระดับจากต่ำไปสูงซึ่งความละเอียดของการตั้ง
ค่าระดับขึ้นกับบริบทของหน่วยงานแต่ละที่ ส่วนใหญ่ควรอยู่ในช่วง 3 -5 ระดับ ผู้วิจัยออกแบบการ
ประเมินความเสี่ยงโดยมีตัวแปร 2 ตัว คือ “ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น” (ตารางที่ 4-3) 
และ “ผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” (ตารางท่ี 4-4) ดังนี้ 
 1) การนิยามความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น “ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น” ตั้งคา่เป็น 5 
ระดับ โดยตั้งชื่อระดับคะแนนเป็น 1-5 ซึ่งมีการนิยามและอธิบายค่าไว้ เช่น ระดับ 5 หมายถึง ความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมากที่สุด ระดับ 1 ซึ่งหมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น
น้อยที่สุด  
 2) การนิยามชนิดของผลต่อสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม “ผลต่อสุขภาพความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ตั้งค่าระดับคะแนน 5 ระดับ เช่นเดียวกัน (1-5) แทนแต่ละระดับ 
 3) การคำนวณความเสี่ยง/การประเมินความเสี่ยง (Risking rating) เป็นการนำตัวแปรที่
กำหนดระดับและนิยามไว้ข้างต้น มาวางเป็นเมทริกซ์ จากนั้นตั้งค่าระดับความเสี่ยง ก็จะสามารถ
ประเมินความเสี่ยงของสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนตัวแปรของความถี่และผลต่อสุขภาพ ตั้งแต่ระดับความเสี่ยง
ที่ 1 – 5 ตั้งแต่ระดับความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้ และ เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการเก็บ
ข้อมูลความเสี่ยงผู้วิจัยใช้รูปแบบตารางเพ่ือบันทึกผลการประเมินความเสี่ยงได้ ออกแบบแบบฟอร์มใน
การประเมิน สำหรับ 7 องค์ประกอบ การคำนวณความเสี่ยง (Risking rating) แสดงดังตารางที่ 4-5
และผลคะแนนระดับความเสี่ยง และการตอบสนองต่อความเสี่ยง แสดงดังตารางที่ 4-6  
 สำหรับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
ตารางท่ี 4-3 เกณฑ์คะแนนประเมนิความเป็นไปได้/โอกาสที่จะเกิดข้ึน (Probability) 

ระดับคะแนน โอกาสในการเกิด ระดับความเสี่ยงน่าจะเป็นโอกาสในการเกิด 
1 น้อยที่สุด ไม่เคยเกิดข้ึนเลยในระยะ 5 ปี หรือมากกว่า 
2 น้อย 1-2 ครั้งต่อ 1 ปีหรือมากกว่า 
3 ปานกลาง 1-2 ครั้งต่อปี 
4 มาก 1-2 ครั้งต่อเดือน 
5 มากที่สุด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
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ตารางที่ 4-4 เกณฑ์คะแนนประเมินความรุนแรงที่มีผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
(Severity) 

ระดับ
คะแนน 

ความ
รุนแรง 

ชนิดผลลัพธ์ที่ตามมา 
 สุขภาพและความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม 

1 น้อยมาก การสั ม ผั ส ที่ ร ะดั บ ดั งกล่ า ว ไม่ มี
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ  ห รื อ มี
ผลกระทบเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้อง
ได้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

มีผลน้ อยมากต่อสิ่ งมี ชี วิต ใน
สิ่งแวดล้อม 

2 น้อย มีผลกระทบต่อสุขภาพเล็กน้อย ไม่
จำเป็นต้องรักษา ไม่มีการป่วยจนต้อง
ลางาน ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานหรือ
เป็นสาเหตุของการทุพพลภาพ หายได้
โดยไม่จำเป็นต้องรักษาทางการแพทย์ 

มีผลต่อสิ่งแวดล้อมระยะสั้น 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพปานกลางที่
หายได้ แต่ต้องได้รับการรักษา มัก
ขาดงานหรือลาป่วย หรือมีผลกระทบ
สะสมจากการสัมผัสในลักษณะซ้ำ ๆ 
หรือเป็นระยะเวลานาน โดยไม่มี
อันตรายถึงชีวิต 

มีผลต่อสิ่งแวดล้อมระยะปาน
กลาง 

4 สูง มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถาวร 
บาดเจ็บอย่างรุนแรง ไม่สามารถรักษา
ให้หายได้ ต้องปรับตัวเพ่ือให้ดำเนิน
ชี วิ ต อ ยู่ กั บ ค ว าม เจ็ บ ป่ ว ย  ห รื อ
ผลกระทบนั้น 

มีผลทำให้เกิดความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อม ระยะยาวและ
รนุแรง 

5 สูงมาก เสียชีวิต หรือพิการ หรือป่วยโดย
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

มีผลทำให้เกิดความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อม ระยะยาวและ
รุนแรงมาก 
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ตารางท่ี 4-5 การคำนวณความเสี่ยง (Risking rating)  
ระดับคะแนนความ

เป็นไปได้ที่จะ
เกิดขึ้น 

ระดับคะแนนความรุนแรงที่มีผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 
2 2 4 6 8 10 
3 3 6 9 12 15 
4 4 8 13 16 20 
5 5 10 15 20 25 

 
ตารางท่ี 4-6 ผลคะแนนระดับความเสี่ยง และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ผลลัพธ์ ระดับความ

เสี่ยง 
ผลแสดงระดับความเสี่ยง มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง 

1-5 1 ต่ำมาก ไม่ต้องดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม 
6-10 2 ต่ำ ไม่ ต้ อ งมี ก ารควบ คุ ม เพ่ิ ม เติ ม  การ

พิจารณาความเสี่ยงอาจจะทำเมื่อเห็นว่า
คุ้ มค่ า หรือการปรับปรุงไม่ต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

11-15 3 ปานกลาง ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
16-20 4 สูง ต้องดำเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงลงก่อน

จงึจะเริ่มทำงานได้ 
21-25 5 สูงมาก ต้องหยุดการดำเนินงานและปรับปรุง

แก้ไขเพ่ือลดความเสี่ยงลงทันที 
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ตารางท่ี 4-7 ผลการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี What if analysis   

ประเด็น ผลหรืออันตรายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา 

การประเมินความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
และควบคุม 

ข้อเสนอแนะ 
โอกาส ความรุนแรง ผลลัพธ์ ระดับ

ความ
เสี่ยง 
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4.2.4.6 จัดทำแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และดำเนินงานตามแผนการ
จัดความความปลอดภัย 

การจัดทำแผนการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยจัดลำดับความสำคัญ (Set 
Priority) โดยการดูผลคะแนนการประเมินจาก ESPReL Checklist และผลการประเมินความเสี่ยง 
โดยคำนึงถึง “ความสำคัญ” และ “ความเป็นไปได้” หากประเด็นนั้นมีความเสี่ยงระดับปานกลางจะ
ทำแผนการควบคุมความเสี่ยงดังตารางที่ 4-8  สำหรับประเด็นที่มีความเสี่ยงระดับสูงถึงสูงมาก  จะ
ทำแผนลดความเสี่ยงดังตารางที่ 4-9 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้  และตรวจติดตาม
ประเมินผล แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 7 องค์ประกอบ  
ตารางที่ 4-8 แบบฟอร์มตารางจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยง (จัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงเมื่อผล
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง) 

ลำดับที่ 

 

มาตรการ/กิจกรรม/การ
ดำเนินงานควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผู้ตรวจ
ติดตาม 

หมายเหตุ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
ตารางที่ 4-9 แบบฟอร์มตารางจัดทำแผนลดความเสี่ยง (จัดทำแผนลดความเสี่ยงเมื่อผลการประเมิน
ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง – สูงมาก) 

ลำดับที่ 

 

มาตรการ/กิจกรรม/การ
ดำเนินงานลดความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผู้ตรวจ
ติดตาม 

หมายเหตุ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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4.2.4.7 การดำเนินงานตามแผนการจัดความความปลอดภัยและตรวจติดตามประเมินผล
การป้องกันและลดความเสี่ยง  

จากแผนการจัดการความปลอดภัยในหัวข้อ 4.1.4.5 จะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ตามแผนที่วางไว้  และตรวจติดตามประเมินผลการป้องกันและลดความเสี่ยง และประเมินคะแนน
ห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist เป็นระยะเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการจัดการความ
ปลอดภัย 

4.2.4.8 ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เมื่อดำเนินการตามแผนแล้วจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจประเมิน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์

บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (COSHEM)  

4.2.4.9 การพัฒนา/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลังการประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
นำผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิมาวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  ต่อจากนั้นจะ

ทำการประเมินตนเองด้วย ESPReL checklist และมีการยืนยันผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ศูนย์บริหารความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทางาน (COSHEM) 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสำรวจและประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ESPReL (ประเมินหลังการดำเนินงาน) 

4.2.4.10 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้ปฏิบัติงานจะวิเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินการวิจัย 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ผลการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานจัดการความปลอดภัยในช่วงเวลาต่าง ๆ  

ที่ดำเนินการปรับปรุง  
2) ผลคะแนนการประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL  

ทั้ ง 7 องค์ประกอบ ซึ่ งแสดงผลเป็นร้อยละของแต่ละองค์ประกอบและคะแนนรวมของทุก
องค์ประกอบเปรียบเทียบตามช่วงเวลาที่ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

4.2.4.11 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำเอกสาร/คู่ มือเผยแพร่การดำเนินงานไปยัง
หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ESPReL 
 ในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสรุปผลการประเมินความปลอดภัย ครอบคุลมต้ังแต่
กระบวนการวางแผน ดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ทั้ง 7 องค์ประกอบ เพ่ือจัดทำ
แนวปฏิบัติ หรือแนวทางของการยกระดับให้เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานและบุคคลที่สนใจได้นำไป
ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการเป็นไปตามมาตรฐาน ESPReL 
 

 

 



35 
 

 
 

4.3 มาตรฐานคุณภาพงาน 
การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการผ่านมาตรฐาน ESPReL 7 องค์ประกอบ 

แสดงผลคะแนนการประเมินสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL เป็น
ร้อยละของแต่ละองค์ประกอบและคะแนนรวมของทุกองค์ประกอบเปรียบเทียบตามช่วงเวลาที่
ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
 ตัวชี้วัด :  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 องคป์ระกอบ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
 เกณฑ์ :   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40  มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน   
   คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 50  มีค่าเทา่กับ 2 คะแนน   
   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60  มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70  มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80  มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
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4.4 แนวทางการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิคให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ESPReL 7 องค์ประกอบ                    
 แนวทางการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี โดยห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการยกระดับความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องคป์ระกอบ โดยมีรายละเอียดของการดำเนนิการ ดังนี้ 

4.4.1 องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
จัดการเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยการ มีการจัดทำนโยบายด้านความ

ปลอดภัยครอบคลุม ในระดับระดับห้องปฏิบัติการ มีการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยครอบคลุม
ในระดับคณะ ภาควิชา และห้องปฏิบัติการ มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในระดับ
ห้องปฏิบัติการ และ กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยเฉพาะด้าน เช่น การจัดการสารเคมี 
การจัดการของเสีย การจัดการข้อมูลและเอกสาร เป็นต้น โดยการดำเนินการเหล่านี้ได้มาซึ่งผลการ
ดำเนินการทีเ่ป็นรูปธรรม นั่นคือ มีเอกสารนโยบาย แผนงาน แผนผังและโครงสร้างการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย ที่ถูกจัดเก็บไว้ภายในห้องปฏิบัติการ   

4.4.2 องค์ประกอบท่ี 2 ระบบการจัดการสารเคมี 
ทำการบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโครงสร้างข้อมูล

สารเคมี เพ่ือจัดทำบัญชีข้อมูลสารเคมี และนำข้อมูลสารเคมีมาจัดทำให้เกิดเป็นสารบบสารเคมีของ
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ บันทึกข้อมูลการนำเข้า-จ่ายออกสารเคมี มีมีรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการและปรับข้อมูลสารเคมีให้เป็นปัจจุบัน และมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารเคมีเพ่ือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการจัดสรรงบประมาณอีกด้วย ใน
การจัดเก็บสารเคมีจะมีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บสารเคมีตามข้อกำหนดทั่วไปตามแนวปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) เช่น มีการแยกเก็บสารเคมีตามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี 
เก็บสารเคมีของแข็งแยกออกจากของเหลว และแยกเก็บตามประเภทกลุ่มสาร เช่น การจัดเก็บตาม
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารไวไฟและข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน ทั้งนี้การจัดเก็บ
สารเคมีจะมีตำแหน่งในการเก็บทีแ่น่นอน และจัดทำข้อมูลรายชื่อสารเคมีและเจ้าของ ชื่อผู้รับผิดชอบ
ดูแลตู้ และสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย หน้าตู้เก็บสารเคมี แสดงดังรูปที่ 4-4 และรายการสารเคมี
หน้าตู้เก็บสารเคมี รวมทั้งมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเคมีอันตรายทุกชนิดใน
ห้องปฏิบัติการ ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทันทีเมื่อต้องการใช้งาน ในการเคลื่อนย้าย
สารเคมี มีการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้ใช้งาน รวมทั้ง
จัดซื้อภาชนะรองรับ (secondary retainer) วัสดุดูดซับ และวัสดุกันกระแทก (ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ไดใ้ช้ในการเคลื่อนย้ายสารเคมีทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ แสดงดังรูปที่ 4-5  

รายละเอียดตารางการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน ESPReL  
แสดงในตารางผนวก  
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ก) การจัดวางสารเคมีอย่างไม่มีระเบียบและไม่แยกความเข้ากันไม่ได้ของสารต่างๆ 
 

                        

ข) จัดวางสารเคมีของแข็งปนกับของเหลว  ค)   จัดวางสารเคมีประเภทกรดไว้ใต้อ่างล้างมือ 

 

ง) จัดวางสารเคมขีองเหลวบนพ้ืนโดยไม่มีภาชนะรองรบั 

รปูท่ี 4-3 การจัดเก็บสารเคมีก่อนการยกระดับความปลอดภัย 
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 ก) ติดป้ายสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายหน้าตู้เกบ็สารเคม ี  

 

ข) มีภาชนะรองรับในการจัดเก็บสารเคมปีระเภทกัดกร่อน 

             

ค) มีการระบุข้อมูลรายชื่อสารเคมีและชื่อผู้รับผิดชอบดูแลตู้                            

รปูท่ี 4-4 การจัดเก็บสารเคมีภายหลังการยกระดับความปลอดภัย 
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รูปที ่4-5 ใช้ภาชนะรองรับสารเคมี และวัสดุดูดซับขณะเคลื่อนย้ายเคม ี                      
ภายนอกห้องปฏิบัติการ 

 
4.4.3 องค์ประกอบที ่3 ระบบการจัดการของเสีย 
สำรวจและบันทึกข้อมูลของเสียทั้งหมดภายในห้องปฏิบัติการ ทั้งชื่อผู้รับผิดชอบ ประเภท

ของเสีย ปริมาณของเสีย เป็นต้น เพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวของข้อมูลของเสียที่กำจัดทิ้ง มีการมี
การประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของของเสีย รายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ
จัดเตรียมงบประมาณในการกำจัด แต่ยังไม่มีรายงานการกำจัดของเสียจากบริษัทรับกำจัด เนื่องจาก
ห้องปฏิบัติการยังไม่มีการส่งกำจัดของเสียกับบริษัทรับกำจัด ดังนั้นห้องปฏิบัติการยังคงดำเนินการ
จัดเก็บของเสียไว้ภายในห้องปฏิบัติการ แต่อยู่ในเกณฑ์ของข้อกำหนดในการจัดเก็บของเสีย โดยมีแนว
ปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กำหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่อนุญาตให้เก็บได้ใน
ห้องปฏิบัติการ บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกินร้อยละ 80 ของความจุของภาชนะ และเก็บของเสีย
ประเภทไวไฟในห้องปฏิบัติการไม่เกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) เป็นต้น นอกจากการดำเนินการจัดการ
ของเสียตามเกณฑ์การจัดเก็บแล้วนั้น ห้องปฏิบัติการยังได้ดำเนินการประสานข้อมูลกับหน่วยงานใน
ระดับคณะ และพบว่า หน่วยงานในระดับคณะได้เคยมีบริษัทรีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่งเข้ามารับกำจัดของ
เสีย จึงได้วางแผนการรวบรวมของเสียเพ่ือรอส่งกำจัดต่อไป และสำหรับเกณฑ์ในการจำแนกและการ
จัดเก็บของเสียโดยใช้เกณฑ์การจัดจำแนกกลุ่มของเสียของห้องปฏิบัติการ อ้างอิงจากบริษัทรีไซเคิล
เอ็นจิเนียริ่ง เนื่องจากมีเกณฑ์การจัดจำแนกกลุ่มของเสียที่ครอบคลุมกับสารเคมีของเสียภายใน
ห้องปฏิบัติการ จัดหาภาชนะที่ทำจาก PE เพ่ือบรรจุของเสียประเภทกัดกร่อน โดยหลีกเลี่ยงการใช้
ภาชนะที่ทำจากแก้วเนื่องจากอาจเกิดอันตรายในขั้นตอนการจัดเก็บหรือส่งกำจัด (ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) แสดงในรูปที่ 4-7 
และจัดซื้อภาชนะรองรับที่  (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) ติดฉลากของเสียและติดป้ายจุดวางของเสียอันตราย โดยเฉพาะ



40 
 

 
 

ภายในห้องปฏิบัติการมีของเสียอันตรายประเภทไวไฟ จะวางของเสียให้ห่างจากปลั๊กไฟ หรือ
แหล่งกำเนิดประกายไฟ และทำสัญลักษณ์พ้ืนที่จัดวางของเสีย ด้วยแถบสีแดง แสดงในรูปที่ 4-7 มี
การลดการเกิดของเสีย โดยในการเตรียมสารละลายคงสภาพเนื้อเยื่อ Formaldehyde Acetic Acid 
จะทำการเตรียมในปริมาณที่เหมาะสมและต้องการใช้งาน และมีการลดปริมาณสารเคมี/สารตั้งต้นที่
ใช้ทำปฏิกิริยา โดยลดการใช้ Formalin และ Acetic acid ในการเตรียมสารละลายคงสภาพเนื้อเยื่อ 
FAA โดยทำการเตรียมในปริมาณที่เหมาะสมและต้องการใช้งาน นอกจากนี้ลดการเกิดของเสีย ด้วย
การนำสารละลายหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ในกระบวนการเทคนิคเนื้อเยื่อ ตัวอย่างของเสีย เช่น 
Formalin, Acetic acid, สีย้อมซาฟรานิน, สยี้อมฟาสกรีน, alcohol 95 % และ paraplast เป็นต้น  

รายละเอียดตารางการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน ESPReL  
แสดงในตารางผนวก 

 

      

ก) ภาชนะรองรับของเสียและพ้ืนที่ในการจัดเก็บของเสียก่อนการดำเนินการยกระดับ   
รูปที่ 4-6 การจัดวางของเสียและพ้ืนที่ในการจัดเก็บของเสีย                                        

ก่อนการยกระดับความปลอดภัย 

      

ข) จัดให้มีภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมต่อสารเคมีประเภทไวไฟ และจัดวางภาชนะบรรจุ
ของเสียห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ และเปลวไฟ 

รูปที่ 4-7 การจัดวางของเสียและพ้ืนที่ในการจัดเก็บของเสียที่เหมาะสม
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 4.4.4 องค์ประกอบท่ี 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติการได้มีการซ่อมลูกบิดประตูใหม่ จัดซื้อเต้ารับเต้าเสียบตรงตามมาตรฐาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ทำการลอกสติ้กเกอร์ทึบหน้าประตูห้องปฏิบัติการ และติด
เพียงบางส่วนโดยเว้นช่องให้มีช่องสาหรับมองจากภายนอก (vision panel) ได้ (ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555)  แสดงดังรูปที่ 4-9 
จัดทำแผนผัง แสดงตำแหน่งและเส้นทางหนีไฟและตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินของห้องปฏิบัติการ 
จัดทำป้ายชื่อห้องปฏิบัติการ และจัดทำข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีภาวะ
ฉุกเฉิน โดยปรับปรุงเบอร์โทรให้เป็นปัจจุบัน และแสดงป้ายข้อมูลของห้องปฏิบัติการ แสดงดังรูปที่       
4-10 จัดซื้อขวดสเปรย์ดับชนิดโฟมติดตั้งไว้ภายในห้องปฏิบัติการ แสดงดังรูปที่ 4-11 และในส่วน
ภายนอกห้องปฏิบัติการปรับการติดต้ังถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด 
(มาตรฐาน : การติดตั้งเครื่องดับเพลิง จะต้องติดตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและ
สามารถหยิบฉวยเพ่ือนำไปใช้ในการดับเพลิงได้โดยสะดวก เครื่องดับเพลิงจะต้องติดตั้งไม่สูงกว่า 1.40 
เมตร จากระดับพ้ืนจนถึงหัวของเครื่องดับเพลิง หรือต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร จากพ้ืนถึงคันบีบ)  
อ้างอิงตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แสดงดังรูปที่          
4-12 จัดทำบันทึกการใช้งานครุภัณฑ์ อุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น โครงสร้างอาคาร ความเข้มแสงสว่าง
ภายในห้องปฏิบัติการ ระบบสุขาภิบาล น้ำประปา ระบบปรับอากาศ ระบบฉุกเฉินและระบบ
ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น และทำการเคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการจัดวางครุภัณฑ์ โต๊ะปฏิบัติการ 
เพ่ือส่งผลให้บรเิวณเส้นทางเดินสู่ทางออก ไม่ผ่านส่วนอันตราย คือ ตู้เก็บสารเคมี (ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) 

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ เป็นองค์ประกอบที่
อาจทำให้สมบูรณ์ได้ยาก เพราะอาคารมีอายุการใช้งานมายาวนาน จึงมีความเสื่อมโทรมตามสภาพ
การใช้งาน ทั้งในส่วนของผนัง เพดาน อีกทั้งในการออกแบบอาคารมีในด้านของการวางระบบไฟฟ้า
ของอาคารที่ซับซ้อน และยุ่งยาก จำเป็นต้องมีการวางแผนในระยะยาวเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการ
ดูแลซ่อมบำรุง หรือปรับปรุง ดังนั้นแนวปฏิบัติบางข้ออาจยังไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การมรีะบบ
ไฟฟ้าสำรอง การติดตั้งแสงสว่างฉุกเฉินภายในห้องปฏิบัติการ ระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการ 
การมีถังดับเพลิงเคลื่อนที่ภายในห้องปฏิบัติการ การซ่อมผนังที่มีรอยร้าว การมีระบบพัดลมระบาย
อากาศ  การแยกน้ำทิ้งทั่วไปกับน้ำทิ้งปนเปื้อนสารเคมี เป็นต้น โดยในแผนงานขององค์ประกอบที่ 1 
ได้มีการกำหนดงานที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ให้เป็นแผนงานในระยะยาวที่ทำต่อเนื่องในอนาคต
ต่อไป  

รายละเอียดตารางการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน ESPReL  
แสดงในตารางผนวก 



42 
 

 
 

           

ก) ใช้อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน                                     
และมีการต่อสายพ่วงซึ่งใช้งานเกิน 8 ชม. 

        

ข) สวิตซ์ไฟชำรุด   ค) บริเวณผนังแตกร้าวและชำรุด 

       

ง) ฝ้าเพดานชำรุด  

รูปท่ี 4-8 งานสถาปัตยกรรมของห้องปฏิบัติการก่อนการยกระดับ 
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รูปที่ 4-9 ประตูมีช่องสาหรับมองจากภายนอก (vision panel)  

     

รูปที ่4-10 แผนผัง แสดงตำแหน่งและเส้นทางหนีไฟ ตำแหน่งทีต่ั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน และข้อมูล
สำหรับติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีภาวะฉุกเฉิน 

 

รูปที ่4-11 สเปรย์ดับชนิดโฟมแบบเคลื่อนที่ 
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ก) มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ ภายนอกห้องปฏิบัติการ                           

 

ข) ติดตั้งถังดับเพลิงในบริเวณทีส่ามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถหยิบฉวยเพ่ือนำไปใช้
ในการดับเพลิงได้โดยสะดวก โดยติดต้ังไม่เกิน 150 เซนติเมตร จากพ้ืนถึงคันบีบ 

รูปที่ 4-12 ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ให้อยู่ในระดบัที่มาตรฐานกำหนด และระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ด้วยมือบริเวณภายนอกห้องปฏิบัติการ   

4.4.5 องค์ประกอบที่ 5 ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 
มีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตั้ งแต่การสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานของ

ห้องปฏิบัติการ มีการระบุอันตราย (Hazard identification) ครอบคลุมสารเคมี/วัสดุที่ใช้ เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์   และลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบั ติการ มีการประเมินความเสี่ยง (Risk 
assessment) ในระดับบุคคล และห้องปฏิบัติการ มีการจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) ด้วย
การมีแนวปฏิบัติในการลดหรือควบคุมความเสี่ยง มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับบุคคล
และห้องปฏิบัติการ มีการใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง เช่น จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ 
การสอน และการแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน และมีการสื่อสารความเสี่ยงด้วยวิธีและรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การติดป้ ายสัญลักษณ์  (Globally Harmonised System for Classification and labeling of 
Chemicals, GSH) และระบุพ้ืนที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งแสดงด้วยแถบกาวสีเหลือง จนถึงสูงมาก
แสดงด้วยแถบกาวสีแดง แสดงดังรูปที่ 4-14 ระบบการจัดกลุ่มสารเคมี การติดฉลาก และการแสดง
รายละเอียดบนเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet , SDS) จัดซื้อและติดตั้งชุดขวด
ล้างตาแบบฉุกเฉินใช้น้ำเกลือ 1 ลิตร จัดซ้ือเวชภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล และ
อุปกรณ์ทำความสะอาดไว้ภายในห้องปฏิบัติการ และติดป้ายบอกตำแหน่งที่จัดวาง โดยการจัดหาและ
ติดป้ายบอกตำแหน่งที่จัดวางชุดอุปกรณส์ำหรับสารเคมีหกรั่วไหล แสดงดังรูปที่ 4-15 และ 4-17 
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มีการจัดทำแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินทั้งก่อน ขณะ และหลังเกิดเหตุ และตรวจสอบชุด
อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน โดยจัดทำเป็นเอกสารไว้ภายในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้มีการจัดทำ
เอกสารระเบียบข้อปฏิบัติในกรณีท่ีหน่วยงานอนุญาตให้มีผู้เยี่ยมชมด้วย  

รายละเอียดตารางการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน ESPReL  
แสดงในตารางผนวก  

       

ก) พ้ืนที่ภายในห้องปฏิบัติการไม่มีระเบียบ ไม่มีสัดส่วนและไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

      

ข) มีการจัดวางอุปกรณ์เครื่องมือ และสารเคมีปนกันทัง้บนโต๊ะปฏิบัติการและชั้นวางของ 

 รูปที 4-13 พ้ืนทีใ่นการปฏิบัติงานก่อนยกระดบัความปลอดภัย 
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รูปที่ 4-14 ระบุพ้ืนที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งแสดงด้วยแถบกาวสเีหลือง  

จนถึงสูงมากแสดงด้วยแถบกาวสีแดง 
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รูปที ่4-15 ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

      

รูปที่ 4-16 จัดหาและติดป้ายบอกตำแหน่งทีจ่ดัวางชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล 

      

 

รูปที่ 4-17 การติดปา้ยสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
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4.4.6 องค์ประกอบที่  6 การให้ความรู้พื้ นฐาน เกี่ ยวกับด้ านความปลอดภั ยใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

ได้มกีารรวบรวมความรู้ที่สอดคล้องกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิคนี้ และ
ทำการแนะนำ อบรมความรู้ให้ ผู้ปฏิบัติงานในระดับนักศึกษา อาจารย์ และพนักงานทำความสะอาด 
ทุกครั้งที่มีการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการเข้าปฏิบัติงานในการเรียนการสอน การ
วิจัย แสดงดังรูปที่ 4-18 สำหรับหัวหน้างานนั้น ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยล่าสุดอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวกับสารเคมี" เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 และจัดโครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
สำหรับห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิคให้กับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิยาศาสตร์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2563 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเข้าใจในแนวทางเดียวกันและปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกดิอุบัติเหตุ  

รายละเอียดตารางการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 6 ตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน ESPReL  
แสดงในตารางผนวก 

      

ก) มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

      

ข) มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่พนักงานทำความสะอาด  

รูปที ่4-18 อบรมให้ความรู้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
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4.4.7 องค์ประกอบท่ี 7 การจัดการข้อมูลและเอกสาร 
ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุงเอกสารที่มีอยู่เดิมในห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงให้ทันสมัย

และเป็นปัจจุบัน จัดทำเอกสารเพ่ิมเติมและทำการรวบรวมเอกสารอย่างเป็นระบบ มีการแยกกลุ่มใน
การจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและระบบ จัดทำทะเบียนเอกสารและติดแท็กเอกสารเพ่ือเลือกใช้งาน
และค้นหาได้ง่าย ได้แก่ จัดเก็บเอกสารใส่แฟ้มที่เฉพาะ และเก็บไว้ที่ชั้นวาง มีระบบการยืมคืน การ
นำเข้า-จ่ายออก และติดตาม มีการจัดเก็บเอกสารนโยบาย แผนงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ จัดเก็บไว้ในตู้
เก็บเอกสาร พร้อมทั้งติดป้ายบอกตำแหน่ง และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, 
SDS) แสดงดั งรูปที่  4-19 รายงานอุบั ติ เหตุและเอกสารแนวปฏิ บั ติ  (Standard Operating 
Procedure, SOP) ให้อยู่ในบริเวณท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้  

รายละเอียดตารางการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน ESPReL  
แสดงในตารางผนวก 

      

รูปที ่4-19 การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ  

 
4.5 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสนับสนุนให้มีการดำเนินงานโครงการยกระดับความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement  of  Safety  Practice  of  Research  
Laboratory  in  Thailand  ;  ESPReL) โดยกำหนดแนวทางการจัดการความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ESPReL ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย แผนงาน 
โครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัย องค์ประกอบที่ 2 ระบบการจัดการสารเคมี องค์ประกอบ
ที่  3 ระบบการจัดการของเสีย องค์ประกอบที่  4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบป้องกันและแก้ไขอันตราย การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
องค์ประกอบที่ 6 การให้ความรู้กับบุคลากร และองคป์ระกอบที่ 7 การจัดการข้อมูลเอกสาร ซึ่งตามที่
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(COCHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ ปี 2562 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจัด
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กิจกรรมการตรวจประเมินสภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของห้อง
ปฏิบัติที่เข้าร่วมโครงการมุ่งสู่การผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย เกิดเป็นห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบในการบริหารจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นระบบการตรวจสอบ ติดตาม
ผล การดำเนินงาน และเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิคตามมาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ
ความปลอดภัย 

ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค ศว.413 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือ
ศึกษาสรีรวิทยา และสัณฐานวิทยาของพืชและสัตว์  โดยมีนางปริศนา พันธ์งาม นักวิทยาศาสตร์ระดับ
ปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยฯ ดำเนินการ
ยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563  โดยทำการประเมินความเสี่ยงและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในการจัดการ
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ พบว่า มีผลของการยกระดับความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้นในแต่ละเดือน โดยก่อนดำเนินการยกระดับเดือนกันยายน พ.ศ. 
2562 มีคะแนนรวมเริ่มต้นเพียงร้อยละ 22.3 ภายหลังการยกระดับซึ่งประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 พบว่ามีคะแนนรวมทัง้ 7 องค์ประกอบเท่ากับร้อยละ 87.0 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการ
ได้มาซึ่งความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจะต้องมีดำเนินการที่เป็นระบบภายใต้แนวปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยดำเนินการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวางแผน (Plan) การลงมือทำ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
พัฒนาปรับปรุง (Act) เป็นวงจรอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้แนวทางและกระบวนการ
จัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทีเ่ป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

จากผลการดำเนินการโครงการตามหลัก PDCA ดังนี้   

5.1.1 การดำเนินงานในขั้นวางแผนงาน (P) พบว่า ขั้นตอนการดำเนินงานต้องใช้ความรู้ 
ในการจัดการความปลอดภัย 7 องค์ประกอบ ซึ่งมีความเฉพาะแตกต่างกัน การเข้าใจกฎหมายด้าน
ความปลอดภัย และการดำเนินงานภายใต้การปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ซ่ึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือ
และประสานงานของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะฯ และสาขาวิชา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ทุกระดับ จงึต้องศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดเพ่ือสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนของงาน มีการศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง คู่มือการจัดการความปลอดภัยของห้อ งปฏิบัติการ และเข้าร่วมอบรม                     
เชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” เพ่ือให้การวางแผน
งานชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย  

5.1.2 ขั้นดำเนินการ (D) การดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาที่ดำเนินการ            
แต่ละกจิกรรม ดังนี้ 

1) การลงทะเบียนห้องปฏิบัติการใน เว็บไซด์ของกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ URL:esprel.labsafety.nrct.go 

2) การสำรวจห้องปฏิบัติการก่อนดำเนินการยกระดับความปลอดภัย  
3) การประเมินคะแนนความปลอดภัยโดยใช้ ESPReL Checklist ตามมอก. 2677-2558    

ทั้ง 7 องค์ประกอบ จำนวน 162 ข้อ (กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
2558) เมือ่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

4) การประเมินความเสี่ยงระดับบุคคล และระดบัห้องปฏิบัติการ 
5) จัดทำแผนการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยจัดลำดับความสำคัญ            

(Set Priority) โดยการดูผลคะแนนการประเมินจาก ESPReL Checklist และผลการประเมินความ
เสี่ยง โดยคำนึงถึง “ความสำคญั” และ “ความเป็นไปได”้  

6) ดำเนินงานตามแผนการจัดความความปลอดภัยและตรวจติดตามประเมินผลการป้องกัน
และลดความเสี่ยง และประเมินคะแนนห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist เป็นระยะเพ่ือให้
ทราบความก้าวหน้าของการจัดการความปลอดภัย เมือ่วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

จากขั้นตอนการดำเนินงาน พบว่า จะต้องศึกษาระบบการลงทะเบียนเพ่ือนำห้องปฏิบัติการ
เข้าร่วมโครงการ เพ่ือขอรหัสประจำห้องปฏิบัติการในระบบ URL:esprel.labsafety.nrct.go ซึ่งต้อง
ศึกษาระบบอย่างละเอียด และศึกษาการวิเคราะห์ผลคะแนนในระบบอย่างถูกต้อง นอกจากนี้การ
ประเมินห้องปฏิบัติการในตอนเริ่มต้นโครงการจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ESPReL Checklist 
จำนวน 162 ข้อ ซึ่งค่อนข้างมีจำนวนมาก และมีรายละเอียดแต่ละข้อที่ต้องศึกษาค้นคว้าคู่มือเพิ่มเติม 
เพ่ือให้การประเมินถูกต้องแม่นยำ ซึ่งผู้ดำเนินโครงการ ได้ศึกษาคู่มือการลงทะเบียน เข้าร่วมอบรม/
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สัมมนา ทำการประเมินหัวข้อมาตรฐาน และการประเมินความเสี่ยง ในบริบทของห้องปฏิบัติการได้
อย่างละเอียด สอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ ส่งผลให้สามารถ
วิเคราะห์ผลคะแนนในการประเมินแต่ละครั้ง นำไปสู่การจัดทำแผนควบคุมและลดความเสี่ยง และ
สามารถยกระดับคะแนนการประเมินด้านความปลอดด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้นได้ รวมทั้งสามารถ
จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติ และคู่มือเพ่ือเผยแพร่ยังสาขาวิชา อีกทั้งการจัดทำหลักสูตรอบรมให้กับ
นักศึกษาในชั้นปีที่ 1-4 ด้วย 

5.1.3 ขั้นติดตามประเมินผล (C) จะมีวิธีการวัดและการประเมนิผล ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินงาน 2 ส่วน ได้แก่ ผลการประเมินความเสี่ยงจากการ

ดำเนินงานจัดการความปลอดภัยในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ดำเนินการปรับปรุง และผลคะแนนการประเมิน
สถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ ซึ่งแสดงผลเป็นร้อย
ละของแต่ละองค์ประกอบและคะแนนรวมของทุกองค์ประกอบเปรียบเทียบตามช่วงเวลาที่ดำเนินการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

2) การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562                   
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค ศว.413 โดยเมื่อดำเนินการตามแผนแล้วจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ
ประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการ
ทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วย 1) ดร. จุฑามาศ โชติพานิช ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2) นางสาวอัญชุลี วัชรมุสิก ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3) นางสาวศิริ
ประภาพร แสงสุ รศักดิ์  ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย 4 ) นายพัฒนา เอ่ียมกระสินธุ์  ตำแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ 5) นางสาวพัชรินทร์ ไพรกุล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเป็นลูกข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ทรงคุณวุฒิทุก
ท่านมีประสบการณ์ทุกท่านเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL 
ของศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างตอ่เนื่อง 

ในขั้นตอนการประเมินผล (C) พบว่า ผลคะแนนการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ช่วงเริ่มต้น มีระดับคะแนนที่ยังน้อยมาก เนื่องจากห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิคเป็นห้องปฏิบัติการ              
ที่เก่า เดิมใช้สำหรับเก็บของ และได้รับการปรับปรุงให้นำมาทำห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน
และวิจัย อีกท้ังห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ในอาคารที่มีอายุเก่าแก่ถึง 25 ป ีจึงส่งผลให้การประเมินทางด้าน
กายภาพ และครุภัณฑ์ภายในห้องมีระดับคะแนนที่น้อยมาก ดังนั้นผู้ดำเนินโครงการจึงต้อง
ประสานงานขอครุภัณฑ์จากอาคารอ่ืน ๆ ที่ ไม่ใช้งาน ดำเนินงานตามระเบียบของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยในการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ นำครุภัณฑ์มาซ่อมแซมเพ่ือติดตั้งภายในห้อง เช่น ตู้
สำหรับจัดเก็บสารเคมีไวไฟ และเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการประสานงานฝ่ายอาคารของมหาวิทยาลัย
เพ่ือเข้ามาซ่อมแซม ตรวจสอบระบบน้ำ ไฟฟ้า ผนัง ฝ้า เพดานที่เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้งานได้ปกติ 
ส่งผลให้ระดับคะแนนประเมินและการยกระดับความปลอดภัย เพ่ิมสูงขึ้น 
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5.1.4 ขั้นปรับปรุง (A) โดยจากการประเมินและข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รายงาน
สรุปรายละเอียดนำผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิมาวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ               
ทำการประเมินตนเองด้วย ESPReL checklist และมีการยืนยันผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ            
จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (COSHEM) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1) ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน สรุปผล          
การประเมินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ESPReL 7 องค์ประกอบ และเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือก
ห้องปฏิบัติการใหม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2562 

2) ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้นำนำเสนอผลการยกระดับในภาคโปสเตอร์          
และภาคบรรยาย โดยห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การนำเสนอผลการ
ดำเนินงานยกระดับความปลอดภัย” (จัดแสดง ในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย 
เครือข่ายภาคกลาง ปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

ในขั้นตอนการปรับปรุง (A) พบว่า การดำเนินงานจัดการความปลอดภัยและการประเมินผล
ด้วยตนเอง พบความไม่สอดคล้องหลายองค์ประกอบ เนื่องจากการดำเนินงานโครงการใช้ระยะเวลา 
3-6 เดือน ในหลายประเด็นของบางองค์ประกอบไม่สามารถดำเนินงานจัดการความปลอดภัย           
ในระยะเวลาสั้นได้ อีกทั้งจะต้องใช้งบประมาณสูงในการดำเนินงาน จึงต้องมีการจัดทำแผนระยะยาว 
6-12 เดือน สำหรับการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนา และยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติที่ยังไม่
สามารถทำได้ทันที และใช้งบประมาณสูง เพ่ือกำหนดมาตรการในการจัดการในระยะยาวต่อไป เช่น 
การจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ การซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างอาคารที่มีอายุมากกว่า 25 
ปี ฯลฯ เป็นต้น 
 
5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

แนวทางที่พัฒนาในอนาคตที่เป็นเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนจะต้องสร้างความ
ตระหนัก และดำเนินการจัดทำเครื่องมือเพ่ือติดตามตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่ เข้ามาใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการสำหรับดำเนินการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งพนักงานทำความสะอาด เพ่ือตรวจสอบการสร้างความร่วมมือ
ความตระหนัก และการปฏิบัติการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการภายใต้มาตรการ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL 7 องค์ประกอบ และนำผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
ให้ทันสมัยและขยายผลไปยังห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
สัตววิทยา ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เพ่ือให้สามารถยกระดับ
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ESPReL  7 องค์ประกอบ เกิดแนวทางและ
กระบวนการจัดการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับบริบทของห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้มหาวิทยาลัย          



54 
 

 
 

มีห้องปฏิบัติการทางชีววิทยามีความปลอดภัย ได้รับการยอมรับ และเป็นต้นแบบด้านมาตรฐาน 
ESPReL 7 องค์ประกอบ เพ่ิมจำนวนมากขึ้นในอนาคต 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ 

ประสบการณ์ ความมุ่งมั่นพยายาม และความตระหนักของทุกฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ อาจารย์ 
นักศึกษา พนักงานดูแลความสะอาดของห้องปฏิบัติการและอาคาร รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้
บริการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนภายใน และในการ
ดำเนินงานครั้งนี้ผู้ดำเนินงานในฐานะหัวหน้าห้องปฏิบัติการ ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้  
การอบรม สัมมนา โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมี ที่จัดอบรมโดย สำนักพัฒนาศกัยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
และจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับสารเคมี” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอีกท้ังจากการทดลองปฏิบัติการสำรวจ การประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา 
และวิธีแก้ไขป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้อาศัยประสบการณ์การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และ
การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจากการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมี
และด้านชีววิทยาของห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ฝ่ายกรรมการและเลขานุการบริหารจัดการความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการ “ห้องปฏิบัติการศูนย์
ความเป็นเลิศทางชีววิทยาโมเลกุล” สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำคู่มือและเอกสารความรู้ การให้คำแนะนำ การดูแลให้
คำปรึกษา และการจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งนำห้องปฏิบัติที่ตนเองรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL (ลูกข่าย) จัดโดยศูนย์บริหารความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานท (COCHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล (แม่ขาย) 
โดยลงทะเบียนและเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2562 และในปัจจุบัน ได้ดำเนินงานจัดการความ
ปลอดภัยเพ่ิมเติมในองค์ประกอบที่  2 การจัดการสารเคมีของ ห้องปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการสัตววิทยา ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี ภายใต้
งานวิจัย R2R ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงการได้มาซึ่งความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จะต้องมี
ดำเนินการที่เป็นระบบภายใต้แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ESPReL ทั้ง 7 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นปัจจัย
เกื้อหนุนภายนอก 
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ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล. 2560. การสำรวจประเมินองค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพของ
อาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัย: อาคารมหามงกุฎ (รหัส
อาคาร: SCI25) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรงุเทพมหานคร. 
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ภาคผนวก 
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ตารางผนวก 
แบบสำรวจสถานภาพความปลอดภยั ตามมาตรฐาน ESPReL Checklist ตามมอก. 2677-2558 

 
องค์ประกอบที่ 1 ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความจริงจังตั้งแต่ระดับนโยบายที่เห็นความสำคัญของงานด้าน
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จึงควรมีข้อมูลระดับนโยบาย/แผนงานทั้งเชิงโครงสร้างและการ
กำหนดผู้รับผิดชอบ  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/
ไม่มีข้อมูล 

1. มีนโยบายด้านความปลอดภัย ครอบคลุม ใน
ระดบัตอ่ไปนี้ 

 มหาวิทยาลัย หรือ กรม 

 คณะ หรือ กอง 

 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน 

 ห้องปฏิบัติการ 

 อ่ืน ๆ  

    

2. มีแผนงานด้านความปลอดภัย ครอบคลุม ใน
ระดับต่อไปนี้ 

 มหาวิทยาลัย หรือ กรม 

 คณะ หรือ กอง 

 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน 

 ห้องปฏิบัติการ 

    

3. มี โครงสร้ างการบริห ารจัดการ ด้ านความ
ปลอดภัยในระดับตอ่ไปนี ้

 มหาวิทยาลัย หรือ กรม 

 คณะ หรือ กอง 

 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน 

 หอ้งปฏิบัติการ 

 อ่ืน ๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน...............) 
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องค์ประกอบที่ 2 ระบบการจัดการสารเคมี   

เพ่ือประเมินสถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ มองถึงการมีระบบการจัดการ
สารเคมีที่ดีภายในห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายสารเคมี และการจัดการ
สารที่ไม่ใช้แล้ว ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลสารเคมี และควบคุมความเสี่ยงจาก
อันตรายของสารเคมี หัวใจสำคัญของการจัดการสารเคมีในอันดับแรก คือ “สารบบสารเคมี” หาก
ปราศจากสารบบสารเคมีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว การบริหารจัดการเพ่ือการทำงานและการรับมือ
สารเคมีอย่างถูกต้องจะเกิดไม่ได้ ข้อมูลสารเคมีเมื่อประมวลจัดทำรายงานเป็นระยะ ๆ ก็สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง การแบ่งปันสารเคมี รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ และจัดสรรงบประมาณด้วย 

2.1 การจัดการข้อมูลสารเคมี 

2.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/         
ไม่มีข้อมูล 

1. มกีารบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบ 

 เอกสาร 

 อิเล็กทรอนิกส์ 

    

2 . โครงสร้ างของข้ อมู ล ส าร เคมี ที่ บั นทึ ก 
ประกอบดว้ย 

 รหัสภาชนะบรรจุ (bottle ID) 

 ชื่อสารเคม ี(chemical name) 

 CAS No. 

 ประเภทความเป็นอันตราย 

 ขนาดบรรจุของขวด 

 ปริมาณสารเคมีคงเหลือในขวด (chemical 
volume/weight) 

 Grade 

 ราคา (price) 

 ที่จัดเก็บสารเคม ี(location) 

 วนัที่รับเข้ามา (received date) 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/           
ไม่มีข้อมูล 

 วนัทีเ่ปิดใช้ขวด 

 ผู้ขาย/ผู้จำหน่าย (supplier) 

 ผู้ผลิต (manufacturer) 

 วันหมดอายุ (expiry date) 

 อ่ืน ๆ ระบุ ... 

    

 

2.1.2 สารบบสารเคมี (Chemical inventory) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/       
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการบันทึกข้อมูลการนำเข้าสารเคมี     

2. มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคมี     

3. มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ      

4. มีรายงานที่แสดงความเคลื่อนไหวของสารเคมี 
ในห้องปฏิบัติการ 

โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยทุกหัวข้อต่อไปนี้ 

- ชื่อสารเคมี 

- CAS No. 

- ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคม ี

- ปริมาณคงเหลือ 

- สถานที่เก็บ 

    

5. มีแนวปฏิบัติในการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว ดังนี้ 

 สารทีไ่ม่ต้องการใช้ 

 สารที่หมดอายุตามฉลาก 

 สารที่หมดอายุตามสภาพ 
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2.1.4 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/   
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีเพ่ือ 

 การประเมินความเสี่ยง 

 การจัดสรรงบประมาณ 

 การแบ่งปันสารเคมี 

    

 
2.2 การจัดเก็บสารเคมี 

2.2.1 ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี 
หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/ 

ไม่มีข้อมูล 

1. มีการแยกเก็บสารเคมีตามคุณสมบัติการเข้ากัน
ไม่ได้ของสารเคมี (chemical incompatibility)  

    

2. เก็บสารเคมีของแข็งแยกออกจากของเหลวทั้งใน
คลังสารเคมแีละห้องปฏิบัติการ 

    

3. หน้าตู้เก็บสารเคมีในพ้ืนที่ส่วนกลางมีการระบุ 

 รายชื่อสารเคมีและเจ้าของ 

 ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลตู้ 

 สัญลักษณ์ตามความเป็นอันตราย 

    

4. จัด เก็บสารเคมีทุกชนิ ดอย่างปลอดภัยตาม
ตำแหน่งทีแ่น่นอนและไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน 

    

5. มีปา้ยบอกบริเวณท่ีเก็บสารเคมีท่ีเป็นอันตราย     

6. มีระบบการควบคุมสารเคมีที่ต้องควบคุมเป็น
พิเศษระบุ ตัวอย่างสารและวิธีการควบคุม 

    

7. ไม่ใช้ตู้ดูดควันเป็นที่เก็บสารเคมีหรือของเสีย     

8. ไม่วางขวดสารเคมีบนโต๊ะและชั้นวางของโต๊ะ
ปฏิบัติการอย่างถาวร 

    

 



61 
 

 
 

2.2.2 ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารไวไฟ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/
ไม่มีข้อมูล 

1 . เก็ บ ส าร ไว ไฟ ให้ ห่ า งจ าก แ ห ล่ งค ว าม ร้ อ น 
แหล่งกำเนิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงแดด 

    

2. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการในภาชนะที่มีความจุ
ไม่เกิน 20 L 

    

3. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 10 gal (38 
L) ถ้ามีเกิน 10 gal (38 L) ต้องจัดเก็บไว้ในตู้สำหรับ
เก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ 

    

4. เก็บสารไวไฟสูงในตู้ที่เหมาะสม     

 

2.2.3 ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/
ไม่มีข้อมูล 

1. เก็บขวดสารกัดกร่อน (ทั้งกรดและเบส) ไว้ในระดับ
ต่ำ 

    

2. เก็บขวดกรดในตู้เก็บกรดโดยเฉพาะ และมีภาชนะ
รองรับที่เหมาะสมระบุ ชนิดของตู้  

    

 

2.2.4 ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บแก๊ส 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/         
ไม่มีข้อมูล 

1. เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง     

2. ถังแก๊สที่ไม่ได้ใช้งานทุกถังต้องมีฝาครอบหัวถัง
หรือมี guard ป้องกันหัวถัง 

    

3. มีพื้นท่ีเก็บถังแก๊สเปล่ากับถังแก๊สที่ยังไม่ได้ใช้งาน 
และติดป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน 

    

4. ถังแก๊สมีที่ วางปลอดภัยห่ างจากความร้อน 
แหล่งกำเนิดไฟ และเส้นทางสัญจรหลัก 
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2.2.4 ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บแก๊ส (ต่อ) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/         
ไม่มีข้อมูล 

5. เก็บถังแก๊สออกวิเจนห่างจากถังแก๊สเชื้อเพลิง 
แก๊สไวไฟ และวัสดุไหม้ไฟได้ อย่างน้อย 6 m หรือมี
ฉาก/ผนังกั้นที่ไม่ติดไฟ 

    

  

2.2.5 ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (Oxidizers) และสารก่อให้เกิดเพอร์
ออกซิไดซ ์

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/           
ไม่มีข้อมูล 

1. เก็บสารออกซิไดซ์และสารที่ก่อให้เกิดเพอร์
ออกซิไดซ์ห่างจากความร้อน แสง และแหล่งกำเนิด
ประกายไฟ 

    

2. เก็บสารที่มีสมบัติออกซิไดซ์ไว้ในภาชนะแก้ว
หรือภาชนะท่ีมีสมบัติเฉื่อย 

    

3. ใช้ฝาปิดที่เหมาะสม สำหรับขวดที่ใช้เก็บสาร
ออกซิไดซ ์ 

    

4. ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกซิไดซ์ต้อง
มีฝาปิดทีแ่น่นหนา 

    

5. มีการตรวจสอบการเกิดเพอร์ออกซิไดซ์อย่าง
สม่ำเสมอ  

    

 

2.2.6 ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/          
ไม่มีข้อมูล 

1. มีป้ายคำเตือนที่ชัดเจนบริเวณหน้าตู้หรือพ้ืนที่ที่
เก็บสารที่ ไวต่อปฏิกิริยา (เช่น ป้าย “สารไวต่อ
ปฏิกิรยิา – ห้ามใช้น้ำ”) 

    

2. เก็บสารไวปฏิกิริยาต่อน้ำออกห่างจากแหล่งน้ำที่
อยู่ในห้องปฏิบัติการ ระบุ ตัวอย่างสารไวปฏิกิริยา
ต่อน้ำที่มีในหอ้งปฏิบัติการและสถานทีเ่กบ็ 
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2.2.6 ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา (ต่อ) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/          
ไม่มีข้อมูล 

3. มีการตรวจสอบสภาพการเก็บที่เหมาะสมของ
สารที่ไวต่อปฏิกิริยาอย่างสม่ำเสมอ  

    

 

2.2.7 ภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคมี 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/            
ไม่มีข้อมูล 

1. เก็บสารเคมีในภาชนะที่เหมาะสมตามประเภท
ของสารเคม ี

    

3. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะบรรจุ
สารเคมีและฉลากอย่างสม่ำเสมอ 

    

 

2.2.8 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/           
ไม่มีข้อมูล 

1. เก็บ SDS ในรูปแบบ 
 เอกสาร 
 อิเล็กทรอนิกส์ 

    

2. เก็บ SDS อยู่ในที่ที่ทุกคนในห้องปฏิบัติการเข้าดู
ได้ทันที เมื่อต้องการใช้ หรอืเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

    

3. SDS มีข้อมูลครบทั้ง 16 หัวข้อ ตามระบบสากล     
4. มี  SDS ของสารเคมี อันตรายทุกตั วที่ อยู่ ใน
หอ้งปฏิบัติการ 

    

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

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/        
ไม่มีข้อมูล 

1. ผู้ที่ทำการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อุปกรณ์ป้องกัน
สว่นบุคคลที่เหมาะสม 

    

2. ปิดฝาภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่จะเคลื่อนย้ายให้
สนิท 

    

3. ใช้รถเข็นที่มีแนวกั้นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสารเคมี
พร้อมกันหลาย ๆ ขวด 

    

4. ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับในการเคลื่อนย้าย
สารเคม ี

    

5. เคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นของเหลวไวไฟในภาชนะ
รองรับที่มีวัสดุกันกระแทก 

    

6. ใช้ถังยางในการเคลื่อนย้ายสารกัดกร่อนที่เป็นกรด
และตัวทำละลาย 

    

7. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับที่
แยกกัน 

    

 

2.3.2 การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/            
ไม่มีข้อมูล 

1. ใช้ภาชนะรองรับและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่มั่นคง
ปลอดภัย ไมแ่ตกหักง่าย และมีที่กันขวดสารเคมีล้ม  

    

2. ใช้รถเข็นท่ีมีแนวกั้นกันขวดสารเคมีล้ม     
3. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ ในภาชนะรองรับที่
แยกกัน 

    

4. ใช้ลิฟท์ขนของในการเคลื่อนย้ายสารเคมีและวัตถุ
อันตรายระหว่างชั้น 

    

5. ใช้วัสดุดูดซับสารเคมีหรือวัสดุกันกระแทกขณะ
เคลื่อนย้าย 
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องค์ประกอบท่ี 3 ระบบการจัดการของเสีย  
เป็นการประเมินสถานภาพการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การ

จำแนกและการเก็บเพ่ือรอการกำจัด/บำบัด ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของของเสีย ข้อมูลนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการ
จัดเตรียมงบประมาณในการกำจดั 
3.1 การจัดการข้อมูลของเสีย 
 3.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/            
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการบันทกึข้อมูลข องเสียในรปูแบบ 
 เอกสาร 
 อิเล็กทรอนิกส์ 

    

2 . โค ร งส ร้ า งข อ งข้ อ มู ล ข อ ง เสี ย ที่ บั น ทึ ก 
ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ 
 รหัสของภาชนะบรรจุ (bottle ID) 
 ประเภทของเสีย 
 ปริมาณของเสีย (waste volume/weight) 
 วันที่บันทึกข้อมูล (input date) 
 ห้องท่ีเก็บของเสีย (storage room) 
 อาคารทีเ่ก็บของเสีย (storage building) 
 อ่ืน ๆ ระบุ .... 

    

 

3.1.2 การรายงานข้อมูล 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช ่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/          
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการรายงานข้อมูลของเสียทีเ่กดิขึ้น      
2. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพ่ือรายงาน
ความเคลื่อนไหว ข้อมูลในรายงานอย่างน้อย
ประกอบด้วยทุกหัวข้อต่อไปนี้ 

▪ ประเภทของเสีย 
▪ ปริมาณของเสีย 

    

3. มีการรายงานข้อมูลของเสียที่กำจัดทิ้ง     
4. มีการปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ     
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3.1.3 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/          
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อ 
 การประเมินความเสี่ยง 
 การจดัเตรียมงบประมาณในการกำจัด 

    

 

3.2 การเก็บของเสีย 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/       
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการแยกของเสียอันตรายออกจากของเสีย
ทัว่ไป 

    

2. มี เกณฑ์ ในการจำแนกประเภทของเสียที่
เหมาะสม 

    

3. แยกของเสียตามเกณฑ ์ที่ระบุในข้อ 2     
4. ใช้ภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมตามประเภท     
5. ตืดฉลากภาชนะบรรจุของเสียทุกชนิดอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

    

6. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลาก
ของเสียอย่างสม่ำเสมอ 

    

7. บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกิน 80% ของความ
จุของภาชนะ 

    

8. มีพ้ืนที่/บริเวณท่ีเก็บของเสียที่แน่นอน     
9. มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม     
10. แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้     
11. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากบริเวณ
อุปกรณ์ฉุกเฉิน 

    

12. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน 
แหล่งกำเนิดไฟ และเปลวไฟ 

    

13. เก็บของเสียประเภทไวไฟในห้องปฏิบัติการ ไม่
เกิน 10 gal (38 L) ถ้ามีเกิน 10 gal (38 L) ต้อง
จดัเก็บไว้ในตู้สำหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ 
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3.2 การเก็บของเสีย 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/       
ไม่มีข้อมูล 

14. กำหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่
อนุญาตให้เกบ็ได้ในห้องปฏิบัติการ 

    

1 5 . ก ำ ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า เก็ บ ข อ ง เสี ย ใน
ห้องปฏิบัติการ 

    

 

3.3 การลดการเกิดของเสีย 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/         
ไม่มีข้อมูล 

1. มีแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการลดการเกิด
ของเสียในห้องปฏิบัติการ 

    

2. ลดการใช้สารตั้งต้น (reduce)     
3. ใช้สารทดแทน (replace)     
4. recovery/recycle     
 

3.4 การบำบัดและกำจัดของเสีย 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/      
ไม่มีข้อมูล 

1. บำบัดของเสียกอ่นทิ้ง     
2. บำบัดของเสียก่อนส่งกำจัด     
3. ส่งของเสียไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต     
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องค์ประกอบท่ี 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 

เป็นการประเมินถึงความสมบูรณ์เหมาะสมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ อุปกรณ์และ
เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ ที่จะเอ้ือต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และเป็นปัจจัยที่จัดให้
สมบูรณ์เต็มที่ได้ยาก เนื่องจากอาจเป็นโครงสร้างเดิม หรือการออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงการใช้งานใน
ลักษณะห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะข้อมูลที่ให้สำรวจในรายการสำรวจประกอบด้วยข้อมูลเชิง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดูพ้ืนที่การใช้งานจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้า ระบบระบาย
อากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/        
ไม่มีข้อมูล 

1. สภาพภายในและภายนอกที่ ไม่ ก่อให้ เกิด
อันตราย  

    

2 . แ ย ก ส่ ว น ที่ เป็ น พ้ื น ที่ ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร 
(laboratory space) ออกจากพ้ืนที่ อ่ืน ๆ (non-
laboratory space) 

    

3. ขนาดพ้ืนที่และความสูงของห้องปฏิบัติการและ
พ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง มีความเหมาะสมและเพียงพอกับ
การใช้งาน จำนวนผู้ปฏิบัติการ ชนิดและปริมาณ
เครื่องมือและอุปกรณ*์ 

    

4. วัสดุทีใ่ช้เป็นพ้ืนผิวของพ้ืน ผนัง เพดาน อยู่ใน
สภาพที่ดี มีความเหมาะสมต่อการใช้งานและได้รับ
การดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ* 

    

5. ช่องเปิด (ประตู-หน้าต่าง) มีขนาดและจำนวนที่
เหมาะสม โดยสามารถควบคุมการเข้าออกและ
เปิดออกง่ายในกรณีฉุกเฉิน 

    

6. ประตูมีช่องสำหรับมองจากภายนอก (vision 
panel) 

    

7. มีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกเพ่ือระบายอากาศ
ได้ สามารถปิดล็อคได้และสามารถเปิดออกได้ใน
กรณีฉุกเฉิน 

    

8. ขนาดทางเดินภายในห้อง (clearance) กว้างไม่
น้อยกว่า 060 m สำหรับทางเดินทั่วไป และกว้าง
ไมน่้อยกว่า 1.50 m สำหรับช่องทางเดนิในอาคาร  

    

9. บริเวณทางเดินและบริเวณพ้ืนที่ติดกับโถง
ทางเข้า-ออก ปราศจากสิ่งกีดขวาง 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/        
ไม่มีข้อมูล 

10. บริเวณเส้นทางเดินสู่ทางออก ไม่ผ่านส่วน
อันตราย หรือผ่านครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง
อันตราย เช่น ตู้เกบ็สารเคม,ี ตู้ดูดควัน เป็นต้น* 

    

11. ทางสัญจรสู่ห้องปฏิบัติการแยกออกจาก
สาธารณะหลักของอาคาร* 

    

12. มีการแสดงข้อมูลที่ตั้ งและสถาปัตยกรรมที่
สื่อสารถึงการเคลื่อนที่และลักษณะทางเดิน ได้แก่ 
ผังพ้ืน แสดงตำแหน่ งและเส้นทางหนี ไฟและ
ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉนิ 

    

 

4.2 งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/        
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการควบคุมการเข้าถึงหรือมีอุปกรณ์ควบคุม
การปิด-เปิดครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและ
อุปกรณ ์

    

2. ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
สูงกว่า1.20 m มีตัวยึดหรือมีฐานรองรับที่แข็งแรง 
ส่ วนชั้น เก็บของหรือตู้ ลอย มีการยึด เข้ ากับ
โครงสร้างหรือผนังอย่างแน่นหนาและม่ันคง 

    

3. ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ควรมีความเหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนร่างกาย
ของผู้ปฏิบัติงาน 

    

4. กำหนดระยะห่างระหว่างโต๊ะปฏิบัติการและ
ตำแหน่งโต๊ะปฏิบัติการอย่างเหมาะสม 

    

5. มีอ่างน้ำตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 
ตำแหน่ง 

    

6. ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ตู้ดูดควัน ตู้ลามินาโฟล์ว 
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีและมีการดูแล
และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ  
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4.3 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/        
ไม่มีข้อมูล 

1. มีปริมาณแสงสว่างพอเพียงมีคุณภาพเหมาะสม
กับการทำงาน 

    

2.ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังของห้องปฏิบัติการให้
มีปริมาณกำลังไฟเพียงพอต่อการใช้งาน 

    

3. ใช้อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ที่ ได้
มาตรฐานและมีการติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
ในบริเวณท่ีเหมาะสม 

    

4. ต่อสายดิน     
5. ไม่มีการตอ่สายไฟพ่วง     
6.มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการแต่ละ
ห้อง 

    

7. มีอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าขั้นต้น เช่น ฟิวส์ (fuse) 
เครื่องตัดวงจร (circuit breaker) ที่สามารถใช้
งานได ้

    

8. ติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินในปริมาณและ
บริเวณทีเ่หมาะสม 

    

9. มีระบบไฟฟ้าสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใน
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 

    

10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสง
สว่าง และดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 
ระบุ ความถี่ หรอืวันเดือนปีที่ตรวจสอบล่าสุด..... 

    

 

4.5 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/        
ไม่มีข้อมูล 

1. มีระบบน้ำดี น้ำประปา ที่ใช้งานได้ดี มีการเดิน
ท่อและวางแผนผังการเดินท่อน้ำประปาอย่างเป็น
ระบบ และไม่รั่วซึม 

    

2. แยกระบบน้ำทิ้งทั่วไปกับระบบน้ำทิ้งปนเปื้อน
สารเคมีออกจากกันและมีระบบบำบัดที่เหมาะสม
ก่อนออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ 
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4.5 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/        
ไม่มีข้อมูล 

3. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล และมีการดูแลและ
บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 

    

 

4.6 งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/         
ไม่มีข้อมูล 

1. มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการทำงาน
และสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 

    

2. ติดตั้งระบบปรับอากาศในตำแหน่งและปริมาณ
ที่เหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการ 

    

3. ในกรณหี้องปฏิบัติการ ไม่มีการติดตั้งระบบปรับ
อากาศและระบบระบายอากาศ (ระบบธรรมชาติ) 
ให้ติดตั้งระบบเครื่องกลเพ่ือช่วยในการระบาย
อากาศในบริเวณที่ลักษณะงานก่อให้เกิดสารพิษ
หรือกลิ่นไม่พึงประสงค ์

    

4. ตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับ
อากาศ และมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่ าง
สม่ำเสมอ 

    

 

4.7 งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/          
ไม่มีข้อมูล 

1. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (manual ire 
alarm system) 

    

2. มี อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ เช่น อุปกรณ์
ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิความร้อน (heat 
detector) หรืออุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วย
ควันไฟ (smoke detector) 
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4.7 งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร (ต่อ) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/          
ไม่มีข้อมูล 

3. มีทางหนี ไฟและป้ ายบอกทางหนี ไฟตาม
มาตรฐาน 

    

4. มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที ่     
5. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดมีตู้สายฉีดน้ ำ
ดับเพลงิ 

    

6. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดระบบหัวกระจาย
น้ำดับเพลิง (ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) หรือ
เทียบเทา่ 

    

7. มีระบบติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณี
ฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
หรอืระบบอินเตอร์เน็ตและระบบไร้สายอื่นๆ 

    

8. ตรวจสอบระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร 
และมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 
ระบุ ความถี ่หรือวันเดือนปีที่ตรวจสอบล่าสุด 

    

9. แสดงป้ ายข้อมูลที่ เป็ นตั ว อักษร เช่น  ชื่ อ
ห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการและข้อมูล
จำเพ าะ อ่ืน  ๆ  ของห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร รวมถึ ง
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายสากลแสดงถึงอันตราย 
หรือ เครื่องหมายที่ เกี่ยวข้องตามที่ กฎหมาย
กำหนด 
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องค์ประกอบท่ี 5 ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 

การจัดการด้านความปลอดภัยเป็นหัวใจของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่มีลำดับ
ความคิดตั้งต้นจากการกำหนดว่าอะไรคอืปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด คนอ่ืนในที่เดียวกัน
กำลังทำอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่ 
จากนั้นจึงมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการป้องกันหรือการลดความเสี่ยง รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม คำถามในรายการสำรวจจะช่วยกระตุ้นความคิดได้อย่างละเอียดและสร้างความตระหนักรู้
ไปในตัว รายงานความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณเพราะสามารถจัดการได้บน
ฐานของข้อมูลจริง ความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการด้านความ
ปลอดภัยเพ่ือเป็นมาตรการป้องกัน เช่น การมีผังพ้ืนที่ใช้สอย ทางออก อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเหตุ
ฉุกเฉินรวมทั้งการมีแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการเบื้องต้นและการแจ้ง
เหตุข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยโดยทั่วไปเป็นการกำหนดความปลอดภัยส่วนบุคคลและระเบียบ
ปฏิบัติขัน้ต่ำของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

5.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk management) 
 5.1.1 การระบุอันตราย (Hazard identification) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/            
ไม่มีข้อมูล 

1. สำรวจความเป็นอันตรายจากปัจจัยต่อไปนี้  
อย่างเป็นรูปธรรม 
 สารเคมี/วัสดุที่ใช้ 
 เครื่องมือหรืออุปกรณ ์
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ 
 อ่ืน ๆ ระบุ.... 

    

 

5.1.2 การประเมนิความเสี่ยง (Risk assessment) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/            
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการประเมินความเสี่ยงในระดับ 
 บุคคล 
 โครงการ 
 ห้องปฏิบัติการ 
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5.1.2 การประเมนิความเสี่ยง (Risk assessment) (ตอ่) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/            
ไม่มีข้อมูล 

2. การประเมินความเสี่ ยงครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
 สารเคมีที่ใช้, เกบ็และทิ้ง 
 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำงานกับ
สารเคมี 
 เส้นทางในการได้ รับสั มผั ส  (exposure 
route) 
 พ้ืนที่ในการทำงาน/กายภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน 
 สิ่งแวดล้อมในสถานทีท่ำงาน 
 ระบบไฟฟ้าในที่ทำงาน 
 กิจกรรมทีท่ำในห้องปฏิบัติการ 
 กิ จกรรมที่ ไม่ ส ามารถทำร่ วมกัน ได้ ใน
ห้องปฏิบัติการ 

    

 

5.1.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/         
ไม่มีข้อมูล 

1. การป้องกันความเสี่ยง ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 มีพ้ืนที่เฉพาะ สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูง 
 มีการขจัดสิ่งปนเปื้อน (decontamination) 
บริเวณพ้ืนทีท่ี่ปฏิบัติงานภายหลังเสร็จปฏิบัติการ 

    

2. การลดความเสี่ยง (risk reduction) ในหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
 เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือลดการ
สัมผัสสาร 
 ประสานงานกับหน่วยงานขององค์กรที่
รับผิดชอบเรื่องการจัดการความเสี่ยง 
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5.1.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/           
ไม่มีข้อมูล 

2. การลดความเสี่ยง (risk reduction) ในหัวข้อ
ต่อไปนี้ (ต่อ) 
 บังคับใช้ข้อกำหนด และ/หรือแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 ประเมิน/ตรวจสอบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 

    

3. มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วย 
 การบรรยาย การแนะนำ การพูดคุย 
 ป้าย, สัญลักษณ์.... 
 เอกสารแนะนำ, คู่มือ 

    

4. ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใน
ห้องปฏิบัติการจะได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อ 
 ถึงกำหนดการตรวจสุขภาพทัว่ไปประจำปี 
 ถึงกำหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
ของผู้ปฏิบัติงาน 
 มีอาการเตือน – เมื่อพบว่า ผู้ทำปฏิบัติการมี
อาการผิดปกติที่ เกิดขึ้นจากการทำงานกับ
ส า ร เค มี  วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์  เค รื่ อ ง มื อ ใ น
ห้องปฏิบัติการ 
 เผชิญกับเหตุการณ์ สารเคมีหก รั่ว ไหล 
ระเบิด หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องสัมผัสสาร
อันตราย 

    

 

5.1.4 การรายงานการบริหารความเสี่ยง 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/            
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับ
ต่อไปนี้ 
 บุคคล 
 โครงการ 
 ห้องปฏิบัติการ 
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5.1.5 การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/             
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการใช้ข้อมูลจากรายงานการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อ 
 การสอบ แนะนำ อบรม แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 การประเมินผล ทบทวน และวางแผนการ
ปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยง 
 การจัดสรรงบประมาณในการบริหารความ
เสี่ยง 

    

 

5.2 การเตรียมความพรอ้ม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/             

ไม่มีข้อมูล 
1. มีอุปกรณ์ไปนี้ สำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
อยู่ในบริเวณท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
 ที่ล้างตา 
 ชุดฝักบัวฉุกเฉิน 
 เวชภัณฑ์ 
 ชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล 
 อุปกรณ์ทำความสะอาด 

    

2. มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรม     
3. ซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่ เหมาะสมกับ
หน่วยงาน 

    

4. ตรวจสอบพ้ืนที่และสถานที่เพ่ือพร้อมตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน 
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5.2 การเตรียมความพรอ้ม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ต่อ) 
หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/             

ไม่มีข้อมูล 
5. ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ 
 ทดสอบท่ีล้างตา 
 ทดสอบฝักบัวฉุกเฉิน 
 ตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑ์สำหรับ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 ตรวจสอบชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหก
รั่วไหล 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาด 

    

6. มีขั้นตอนการจัดการเบื้องต้นเพ่ือตอบโต้
ภาวะฉุกเฉนิ ที่เป็นรูปธรรมในหวัข้อต่อไปนี้ 
 การแจ้งเหตุภายในหน่วยงาน 
 การแจ้งเหตุภายนอกหน่วยงาน 
 การแจ้งเตือน 
 การอพยพคน 

    

 
5.3 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยท่ัวไป 
 5.3.1 ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal safety) 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/          
ไม่มีข้อมูล 

1. มี อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal 
Protective Equipments, PPE) ที่ เหมาะสม
กับกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
 อุปกรณ์ป้องกันหน้า (face protection)  
 อุปกรณ์ปอ้งกันตา (eye protection) 
 อุปกรณ์ป้องกันมือ (hand protection) 
 อุปกรณ์ปอ้งกันเท้า (foot protection) 
 อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น ร่ า ง ก า ย  (body 
protection) 
 อุ ป ก รณ์ ป้ อ งกั น ก าร ได้ ยิ น  (hearing 
protection) 
 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ  
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5.3.2 ระเบียบปฏิบตัิของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/               
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

    

2. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อปฏิบัติที่
กำหนดไว้ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ บนโต๊ะ
ปฏิบัติการเป็นระเบียบและสะอาด 
 สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่เหมาะสม 
 รวบผมใหเ้รียบร้อยขณะทำปฏิบัติ 
 สวมรองเท้าที่ปิดหน้ าเท้ าและส้นเท้ า
ตลอดเวลาในห้องปฏิบัติการ 
 มีป้ายแจ้งกิจกรรมที่กำลังทำปฏิบัติการที่
เครื่องมือ พร้อมชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้ทำปฏิบัติการ 
 ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 
 ไ ม่ เ ก็ บ อ า ห า ร แ ล ะ เค รื่ อ ง ดื่ ม ใ น
หอ้งปฏิบัติการ 
 ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใน
หอ้งปฏิบัติการ 
 ไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ 
 ไม่ทำงานตามลำพังในห้องปฏิบัติการ 
 ไม่พาเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาใน
หอ้งปฏิบัติการ 
 ไม่ใช้เครื่องมือผิดประเภท 
 ไม่ทำกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการ 
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องค์ประกอบท่ี 6 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

การสร้างความปลอดภัยต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้พืน้ฐานที่
เหมาะสมจำเป็น และต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงานมีระบบการ
บริหารจัดการอย่างดี หากบุคคลในองค์กร/หน่วยงานขาดความรู้และทักษะ ขาดความตระหนักและ
เพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่าง ๆ การให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยให้
ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการหรือทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีได้อย่างปอลด
ภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยได ้

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/          
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่ผู้บริหารในเรื่อง
ระบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

    

2. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่ผู้บริหารในเรื่อง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    

3 .มี ก า ร ให้ ค ว าม รู้ พ้ื น ฐ าน แ ก่ หั ว ห น้ า
ห้องปฏิบัติการในเรื่อง 
 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    

4. ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการหรือวัน
เดือนปีที่ได้รับความรู้... 
 ระบบการบริหารจัดการด้ านความ
ปลอดภัย 
 ระบบการจัดการสารเคม ี
 ระบบการจัดการของเสีย 
 สารบบข้อมูลสารเคมีและของเสีย 
 การประเมินความเสี่ยง 
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ
กับความปลอดภัย 
 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
 SDS 
 ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย 

    

4. มีการให้ความรู้ พ้ืนฐานแก่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างสม่ำเสมอในเรื่อง 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ระบบการบริหารจั ดการด้ านความ
ปลอดภัย 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/           
ไม่มีข้อมูล 

 ระบบการจัดการสารเคมี  
 ระบบการจัดการของเสีย 
 สารบบข้อมูลสารเคมีและของเสีย 
 การประเมินความเสี่ยงระบุ หลักสูตร/หัว
ข้อความรู้  วิธีการหรือวัน เดื อนปีที่ ได้รับ
ความรู้ 
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ
กับความปลอดภัย 
 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
 SDS 
 ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย 

    

5. มีการให้ความรู้ พ้ืนบานแก่พนักงานทำ
ความสะอาดในเรื่อง 
 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบคุคล 
 ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย 
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องค์ประกอบท่ี 7 การจัดการข้อมูลและเอกสาร 
การเก็บข้อมูลและการจัดการทั้งหลายหากขาดซึ่งระบบการบันทึกและคู่มือการปฏิบัติงาน 

ยิ่งทำให้การปฏิบัติขาดประสิทธิภาพ เอกสารที่จัดทำขึ้นในรูปแบบรายงานต่าง ๆ การใช้เป็นบทเรียน
และขยายผลได้ ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐานบันทึกที่จะส่งต่อกันได้หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
และเป็นการต่อยอดของความรู้ในทางปฏบิัติให้การพัฒนาความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/               
ไม่มีข้อมูล 

1. มีการจัดการข้อมูลและเอกสารอย่างเป็น
ระบบ ดังนี้ 
 ระบบการจัดกลุ่ม 
 ระบบการจัดเกบ็ 
 ระบบการนำเข้า-ออก และติดตาม 
 ระบบการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย 
(update)ระบุ ตัวอย่างชื่อเอกสาร และชื่อผู้
ทบทวนหรือความถีใ่นการทบทวน... 

    

2 . มี เอ กส ารและบั น ทึ ก  ต่ อ ไป นี้  อ ยู่ ใน
ห้องปฏิบัติการ หรือบริเวณท่ีผู้ปฏิบัติการทุกคน
สามารถเขา้ถึงได้ 
 เอกสารนโยบาย แผน และโครงสร้าง
บริหารด้านความปลอดภัย 
 ระเบียบและข้อกำหนดความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ 
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) 
 คูม่ือการปฏิบัติงาน (SOP) 
 รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ 
 รายงานเชิงวิเคราะห์/ถอดบทเรียน 
 ข้อมูลของเสียอนัตราย และการส่งกำจัด 
 ประวัติการศึกษาและคุรวุฒิ 
 ประวัติการไดรับการอบรมด้านความ
ปลอดภัย 
 ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ 
 เอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ 
 ข้อมูลการบำรุงรักษาองค์ประกอบทาง
กายภาพ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 

    



82 
 

 
 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ/               
ไม่มีข้อมูล 

 เอกสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 
 คูม่ือการใช้เครื่องมือ 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4699 (พ.ศ. 2558) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ (พ.ศ. 2558) 
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หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงาน คำสั่งการดำเนินงาน บันทึกข้อความ และอ่ืน ๆ 
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