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ค าน าและค าขอบคณุ 

 
 เอกสำร “บนเส้นทางระบบมาตรฐานความปลอดภยัห้องปฏิบติัการ” ฉบบันี้เป็นบทสรุป
ภำพรวมโดย รองศำสตรำจำรยส์ุชำตำ ชนิะจติร จำกผลกำรด ำเนินงำนของ “โครงกำรยกระดบัมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิำรวจิยัในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research 
Laboratory in Thailand, ESPReL)” ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิ(วช.) มอบหมำยใหศู้นย์
ควำมเป็นเลิศแห่งชำติด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรำย  (ศสอ .) ส ำนักพัฒนำ
บณัฑติศกึษำและวจิยัด้ำนวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สบว.) เป็นทีป่รกึษำด ำเนินกำรระหว่ำงปี พ.ศ. 
2554-2556 สรำ้งควำมพรอ้มเพื่อกำรประกำศเป็นนโยบำยส่งเสรมิควำมปลอดภยัต่อไป ดว้ยหวงัว่ำกำร
จดักำรควำมปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิำรจะเป็นจรงิขึน้และไม่เป็นประเดน็ซุกใต้พรมอกีต่อไป อย่ำงไรก็
ด ีในสภำพกำรณ์ปจัจุบนัยงัไม่สำมำรถก ำหนดเป็นระบบมำตรฐำนได้ แต่แนวทำงที่ด ำเนินกำรภำยใต้
โครงกำรวจิยั เป็นกำรปทูำงไปสู่ควำมเป็นระบบมำตรฐำนไดใ้นอนำคต กำรใหค้วำมส ำคญักบัเรื่องนี้จงึ
เป็นภำรกจิส ำคญัระดบันโยบำย ตัง้แต่ วช. มหำวทิยำลยั คณะ ภำควชิำ หรอืหน่วยงำนอื่นทีม่ลีกัษณะ
คลำ้ยกนั ทีจ่ะตอบสงัคมไดว้่ำ วช. สถำบนักำรศกึษำ หรอืหน่วยงำน มคีวำมรบัผดิชอบและเป็นตวัอย่ำง
ทีถู่กตอ้ง ควำมรว่มมอืรว่มใจกนัผลกัดนัใหเ้กดิควำมปลอดภยัขึน้จรงิในหอ้งปฏบิตักิำรเป็นกำรแสดงถงึ
ควำมห่วงใยในบุคลำกรขององคก์รอยำ่งจรงิใจ อกีทัง้ยงัส่งผลถงึภำพลกัษณ์ขององคก์รอกีดว้ย 
 นอกจำกเอกสำรฉบบันี้ ในปี พ.ศ. 2555 รองศำสตรำจำรยส์ุชำตำได้จดัท ำเอกสำร “ความ
ปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิาร: พฒันาไดอ้ยา่งไร  - ใชจ้รยิธรรมสรา้งความตระหนักรูสู้่วฒันธรรม” โดยสกดั
สำระส ำคญัจำกรำยงำนฉบบัสมบรูณ์โครงกำรฯ ระยะที ่1 เพื่อเผยแพร่ในวงกวำ้ง ดว้ยหวงัว่ำจะสำมำรถ
สื่อสำรไปถงึผู้เกี่ยวขอ้งทุกภำคส่วนให้ช่วยกนัขบัเคลื่อนให้เกดิควำมปลอดภยัของห้องปฏบิตักิำรจำก
กำรประพฤตปิฏบิตัิจนเป็นวฒันธรรมในองค์กร อย่ำงไรก็ตำมกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
จ ำเป็นตอ้งมกีระบวนกำรพฒันำรปูแบบกำรด ำเนินงำนโดยควำมร่วมมือกนัในกำรประสำนกลยุทธ์ แผน
กิจกรรมทัง้ที่มอียู่แล้วในปจัจุบนัและที่ควรจะมใีนอนำคต เพื่อไม่ให้เกิดควำมซ ้ำซ้อนและสิ้นเปลือง
งบประมำณเกนิกว่ำผลทีจ่ะไดใ้นกำรยกระดบัควำมปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิำรวจิยัในประเทศต่อไป 

ขอขอบพระคุณ ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภำพ เลขำธิกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิ(ลวช.) ซึ่งเป็นผู้มวีสิยัทศัน์ รเิริม่และมุ่งมัน่ที่จะท ำให้เกดินโยบำยควำม
ปลอดภยัห้องปฏบิตักิำรวจิยัในประเทศไทย โดยสนับสนุนให้เกิดกำรพฒันำระบบดูแลกำรด ำเนินงำน
วจิยัใหเ้ป็นไปอย่ำงมจีรยิธรรมและปลอดภยั เริม่จำกกำรพฒันำมำตรฐำนกำรวจิยัในคน แนวปฏบิตัเิพื่อ
ควำมปลอดภยัทำงชวีภำพ ส ำหรบักำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยชีวีภำพสมยัใหม่หรอืพนัธุวศิวกรรม 
เป็นต้น  ส ำหรบั “โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภยัห้องปฏิบัติกำรวิจยัในประเทศไทย ”
(Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) นี้ นอกจำกจะ
เป็นผู้รเิริม่และให้กำรสนับสนุนแล้ว ท่ำน ลวช . ยงัสนใจติดตำมในทุกโอกำสที่ท ำได้  นอกจำกนี้
ขอขอบคุณผู้บรหิำรและบุคลำกรทุกท่ำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำตทิี่ได้ใหค้วำมสะดวก
ในกำรด ำเนินงำนอยำ่งดมีำโดยตลอด 



กำรด ำเนินงำนโครงกำรนี้ส ำเรจ็ลงไดด้ว้ยกำรสนับสนุน กำรใหค้วำมสะดวก และกำรอนุญำตให้
ใชส้ถำนทีข่องผูบ้รหิำรหน่วยงำนหลำยท่ำนของจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัโดยเฉพำะ ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์
ดร. สมพร กมลศริพิชิยัพร ผูอ้ ำนวยกำรศูนยค์วำมเป็นเลศิแห่งชำตดิำ้นกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มและของเสยี
อนัตรำย  รองศำสตรำจำรย์ ดร. พรพจน์ เป่ียมสมบูรณ์ รองอธกิำรบดจีุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และ
ศำสตรำจำรย ์ดร. สุพจน์ หำรหนองบวั คณบดคีณะวทิยำศำสตร ์ซึ่งคณะผูด้ ำเนินงำนขอขอบคุณเป็น
อยำ่งสงูมำ ณ ทีน่ี้ 
      ขอขอบคุณคณะผูท้ ำงำนทุกกลุ่มทุกท่ำนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ รองศำสตรำจำรยส์ุชำตำ ชนิะจติร 
และรองศำสตรำจำรย ์ดร. พรพจน์ เป่ียมสมบูรณ์ ที่ได้ให้แนวคดิ ค ำปรกึษำ และร่วมเป็นคณะท ำงำน
อยำ่งสม ่ำเสมอต่อเนื่องจนงำนโครงกำรน้ีส ำเรจ็ลงดว้ยดแีละมผีลผลติเกนิกว่ำทีค่ำด 

 
   รองศำสตรำจำรย ์ดร. วรำพรรณ ด่ำนอุตรำ 

   หวัหน้ำโครงกำรฯ 
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บนเส้นทางระบบมาตรฐานความปลอดภยัห้องปฏิบติัการ 

รองศำสตรำจำรย ์สุชำตำ ชนิะจติร 

ความส าคญัของห้องปฏิบติัการ 

 หลกักำรและเหตุผลทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมปลอดภยัต่อสุขอนำมยัและสิง่แวดลอ้มเป็นกระแสโลกที่
สอดแทรกอยู่ในกจิกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรผลติในโรงงำนหรอืควำมมัน่ใจในสนิคำ้จงึท ำใหเ้กดิ
ระบบกำรรบัรองคุณภำพและควำมปลอดภยัของสนิคำ้ในระดบัสำกลขึน้ ประเทศทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัใิห้
สอดคล้องกบัระบบที่ได้รบักำรยอมรบัจงึอยู่ในฐำนะเสยีเปรยีบทัง้ในเชงิกำรค้ำ เศรษฐกิจ และสงัคม 
สถำนกำรณ์ควำมเสยีเปรยีบก็จะทวคีวำมรุนแรงเพิม่ขึน้เรื่อยๆ หำกผู้เกี่ยวข้องในประเทศนัน้ๆ ไม่ให้
ควำมสนใจกบักำรเปลีย่นแปลงของกระแสโลก กำรผลติสนิคำ้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มตอ้งใชค้วำมรูใ้หม่
จำกผลงำนวจิยัทีส่่วนใหญ่กต็อ้งอำศยัหอ้งปฏบิตักิำรทำงวทิยำศำสตรเ์ป็นเครือ่งมอื 

 ในประเทศพฒันำแลว้กำรท ำงำนดว้ยควำมปลอดภยัไดเ้กดิขึน้จนเป็นวฒันธรรมของกำรท ำงำน
ที่ผู้ปฏบิตัิมคีวำมตระหนักรู้ กฎระเบียบหลำยรำยกำรก็เป็นไปเพื่อกำรป้องกนัเหตุอันไม่ควรเกิดขึ้น 
พร้อมทัง้มมีำตรกำรก ำกบัดูแลควำมปลอดภยัในขัน้ตอนต่ำงๆ รวมทัง้ยงัมมีำตรฐำนด้ำนสุขภำพและ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้ขน้ขึน้เรือ่ยๆ  ในระบบกำรศกึษำกไ็ดม้กีำรปลูกฝงัวธิที ำงำนอย่ำงปลอดภยัในทุกระดบั 
ผู้จบกำรศกึษำจงึได้รบักำรสรำ้งควำมตระหนักรู้ และเห็นตวัอย่ำงที่ถูกต้องเมื่อออกไปประกอบอำชพี 
และเป็นพืน้ฐำนของแนวคดิของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของยุค  “green economy ” ดว้ย หอ้งปฏบิตักิำร
วจิยัเป็นเหมอืนโรงงำนเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกบัคนท ำงำนหลำยกลุ่ม มทีัง้นักวจิยั นิสิต นักศึกษำ  ช่ำง
เทคนิค ตลอดจนผูดู้แลท ำควำมสะอำด ผลผลติจำกโรงงำนนี้เป็นผลงำนทำงวชิำกำรซึง่อำจเป็นผลกำร
ทดลอง ผลกำรวเิครำะห์ทดสอบ หรอืผลงำนตพีมิพ์ในวำรสำร ผลงำนจะเป็นที่ยอมรบัได้ กต็้องมำจำก
สถำนที่ผลติที่ไว้ใจได้ในแง่ของคุณภำพ และสภำพกำรท ำงำนที่เชื่อถอืได้ ซึ่งหมำยถงึกำรดูแลควำม
ปลอดภยัของคนท ำงำนและไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภยัจึงเป็นส่วนส ำคญัส่วนหนึ่งใน
หอ้งปฏบิตักิำร จ ำเป็นที่ทุกคนต้องค ำนึงถงึตลอดเวลำ กำรวเิครำะห์ควำมเป็นอนัตรำยก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของปฏบิตักิำรและมคีวำมส ำคญัเท่ำๆ กบัระเบยีบวธิทีำงวทิยำศำสตร์ 

กำรศกึษำคน้ควำ้วจิยัในห้องปฏบิตักิำรทำงวทิยำศำสตรจ์งึจ ำเป็นต้องค ำนึงถงึปจัจยัส าคญั 2 
ประการคอื ความน่าเชือ่ถือได้ของการด าเนินงาน เพื่อใหผ้ลของกำรศกึษำคน้ควำ้เป็นที่ยอมรบั และ
การด าเนินงานด้วยความปลอดภยั กำรวเิครำะหว์จิยัต้องท ำตำมหลกัของกำรปฏบิตักิำรทีด่เีพื่อใหผู้้
วเิครำะหว์จิยัและผูเ้กี่ยวขอ้งมคีวำมปลอดภยั อกีทัง้กระบวนกำรวจิยัทีเ่ลอืกใชก้็ควรก่อให้เกดิของเสยี
อนัตรำยและกำรแพรก่ระจำยของสำรเคมสีู่สิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด  

ส ำหรบัประเทศไทย แมจ้ะมกีฎหมำยหลกัส ำหรบัควบคุมกำรผลติ น ำเขำ้ ส่งออก และกำรมไีวใ้น
ครอบครองวตัถุอันตรำยคอื พระรำชบญัญตัิวตัถุอนัตรำย พ  .ศ  2535 แต่กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวมี
ขอ้ยกเว้นกำรปฏบิตัิให้กบัหน่วยงำนรำชกำรซึ่งรวมถึงสถำบนักำรศึกษำด้วย ส ำหรบัพระรำชบญัญตัิ
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ควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พ .ศ. 2554 แมว้่ำ มำตรำ 3(1) จะยกเวน้
กำรบงัคบัใชแ้ก่หน่วยงำนรำชกำร แต่มำตรำ 3(2) ไดร้ะบุไวว้่ำ “ใหส้่วนราชการ ฯลฯ จดัใหม้ ีมาตรฐาน
ในการบรหิารจดัการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานในหน่วยงานของตนไม่
ต า่กว่ามาตรฐานความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบญัญตันิี้ ” 
ดงันัน้ ในภำครำชกำรและสถำบนักำรศกึษำแมจ้ะไม่มขีอ้ปฏบิตัแิละบทลงโทษปรำกฏเป็นกฎหมำย ผูน้ ำ
หน่วยงำนหรอืสถำบนักต็้องมหีน้ำที่เชงิจรยิธรรมและควำมรบัผดิชอบในกำรสรำ้งควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำนใหแ้ก่คนในองคก์ร และรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มกบักระตุ้นใหบุ้คลำกรทุกระดบัในองคก์ร
เกดิควำมตระหนกัรูแ้ละมจีรยิธรรมในกำรปฏบิตัจิรงิจนเกดิเป็นวฒันธรรมควำมปลอดภยัในองคก์ร 

วฒันธรรมความปลอดภยั 

อำจกล่ำวไดว้่ำในประเทศทีพ่ฒันำแลว้กำรท ำงำนดว้ยควำมปลอดภยัเป็นวฒันธรรมทีผู่ป้ฏบิตัมิี
ควำมตระหนักรู ้มกีำรพฒันำกฎระเบยีบเพื่อกำรป้องกนัเหตุอนัไม่ควรเกดิขึน้ พรอ้มทัง้มมีำตรกำรและ
กฎหมำยก ำกบัดูแลควำมปลอดภยัในขัน้ตอนต่ำงๆ  ส ำหรบัประเทศไทยนัน้ ยงัขำดแบบอย่ำงที่ดีของ
กำรจดักำรควำมปลอดภยั แมแ้ต่ในสถำบนัอุดมศึกษำ ซึ่งควรจะเป็นแบบอย่ำงที่ถูกต้องก็ยงัไม่ได้ให้
ควำมส ำคัญในระดับต้นๆ กับกำรบริหำรจัดกำรให้มีมำตรกำรกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของ
ห้องปฏบิตัิกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และไม่เน้นกำรท ำตวัอย่ำงในกำรปฏบิตัิจรงิ จนเกิดวฒันธรรมและ
จรยิธรรมในกำรท ำงำน ท ำใหน้ักวจิยั นักวเิครำะห ์ขำดควำมระมดัระวงัในกำรใช้สำรอนัตรำย และขำด
ควำมตระหนักในกำรทิ้งของเสียอันตรำยจำกห้องปฏิบตัิกำรสู่สิ่งแวดล้อม มโีอกำสเสี่ยงที่จะได้รบั
อนัตรำยทัง้ร่ำงกำยและสุขภำพจำกสำรอนัตรำยต่ำงๆ  และขำดควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึควรมกีำร
ด ำเนินงำน เพื่อให้ทุกภำคส่วนให้ควำมส ำคญักับเรื่องควำมปลอดภยัของห้องปฏิบตัิกำร เช่น กำร
ก ำหนดเป็นนโยบำยในระดบัหน่วยงำน ใหม้กีำรร่วมมอืกนัระหว่ำงผูบ้รหิำรและผูป้ฏบิตัทิุกระดบัในกำร
สร้ำงควำมตระหนัก กำรปลูกจติส ำนึก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นนักวจิยั นักวเิครำะห์ รวมทัง้ผู้สอน มี
ควำมรูก้ำรจดักำรควำมปลอดภยัและปฏบิตัจิรงิเป็นตวัอยำ่ง และเกดิส ำนึกเรื่องกำรเป็นผูน้ ำในกำรท ำให้
มคีวำมปลอดภยัส ำหรบักำรท ำงำนในชวีติจรงิ สถำบนักำรศกึษำจงึควรเป็นจุดตัง้ต้นในกำรผลติบุคลำกร
ทีม่สี ำนึกต่อควำมปลอดภยัทัง้ของตนเอง ของผูอ้ื่น รวมทัง้สิง่แวดลอ้มดว้ย 

แนวทางการพฒันาความปลอดภยัของห้องปฏิบติัการวิจยั 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ (วช.) ได้สนับสนุนกำรด ำเนินงำน “โครงกำรยกระดบั
มำตรฐำนควำมปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิำรวจิยัในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice of 
Research Laboratory in Thailand, ESPReL) โดยมจีุดมุ่งหมำยเพื่อพฒันำเป็นนโยบำยระดบัชำต ิและ
เสนอแนวทำงปฏบิตัใินกำรบรหิำรจดักำรใหเ้กดิวฒันธรรมกำรท ำงำนในหอ้งปฏบิตักิำรอย่ำงปลอดภยัทัง้
ต่อตนเองและผูเ้กี่ยวขอ้ง กำรสรำ้งจติส ำนึกของนักวจิยั นักวเิครำะห ์และนักวทิยำศำสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งให้
ตระหนกัในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยรวม   



3 

 ศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งชำติด้ำนกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรำย ออกแบบกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรใหม้ ี2 ส่วนหลกั คอื ส่วนทีเ่ป็นรปูธรรมซึง่เป็นเครื่องมอืใชใ้นกำรขบัเคลื่อน กบัส่วน
ของกระบวนกำรดว้ยกำรสรำ้งภำคใีหร้่วมกนัแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละขบัเคลื่อนต่อไปไดร้ะหว่ำงทำงก็ได้
สรำ้งเครือ่งมอืในกำรท ำงำน สรำ้งคน และสรำ้งควำมตระหนกัรูส้อดแทรกพรอ้มกนัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบคดิขององคป์ระกอบของหอ้งปฏบิตักิำรปลอดภยั ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบทีเ่ชื่อมโยง
กนัอยำ่งเป็นระบบประกอบดว้ย 1) กำรบรหิำรระบบจดักำรควำมปลอดภยั 2) ระบบกำรจดักำรสำรเคม ี
3) ระบบกำรจดักำรของเสยี 4) ลกัษณะทำงกำยภำพของหอ้งปฏบิตักิำร อุปกรณ์และเครือ่งมอื 5) ระบบ
กำรป้องกนัและแกไ้ขภยัอนัตรำย 6) กำรใหค้วำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัควำมปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิำร และ 
7) กำรจดักำรขอ้มลูและเอกสำร 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภำพที ่1 องคป์ระกอบของหอ้งปฏบิตักิำรปลอดภยั 

- แนวปฏบิตั ิ
- เครือ่งมอืส ำรวจสถำนภำพหอ้งปฏบิตักิำร 
- ระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัฯ ผ่ำนเวบ็ไซต ์

 
 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 เครค่องมคอ  ส่วนท่ี 2 

กระบวนการ - ภำคหีอ้งปฏบิตักิำร 

- กระบวนกำรพฒันำภำค ี

การพฒันาความปลอดภยั 
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 ส่วนท่ี 1 เครื่องมอืท ำงำน ประกอบด้วย เอกสำร 3 เล่ม ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ที่เว็บไซต ์ 
www.chemtrack.org/Message/F49-1.pdf และ ระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัของห้องปฏบิตัิกำรผ่ำน
ระบบเวบ็ไซต ์www.chemtrack.org/esprel  

 เ อ กส ำ ร  เ ล่ มที่  1   “แนวป ฏิบัติ เ พค่ อ ค วามปลอดภัย ใน ห้อ งป ฏิบัติ ก า ร ”  
http://www.chemtrack.org/Doc/F622.pdf มเีนื้อหำโดยสรปุของกระบวนกำรและวธิดี ำเนินงำนดำ้น
ต่ำงๆ ของกำรพฒันำควำมปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิำร ใหภ้ำพรวมขององคป์ระกอบทีท่ ำใหเ้กดิควำม
ปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิำร แต่ละองคป์ระกอบมคี ำอธบิำย และควำมรูเ้พิม่เตมิในภำคผนวก  ส่วน
เ อ ก ส ำ ร เ ล่ ม ที่  2   “ คู่ มื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ”  
http://www.chemtrack.org/Doc/F623.pdf ประกอบด้วยรำยกำรส ำรวจสถำนภำพในลกัษณะของ 
checklist พรอ้มเกณฑแ์ละค ำอธบิำย สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของระบบบรหิำรจดักำรควำมปลอดภยัของ
หอ้งปฏบิตักิำรในเล่มแรก   เอกสำร 2 ฉบบัน้ี เป็นเครือ่งมอืทีน่ ำไปใชข้บัเคลื่อนต่อไดโ้ดยหอ้งปฏบิตักิำร
อื่น เพื่อประเมนิควำมเสีย่งดำ้นต่ำงๆ ส ำหรบัพฒันำควำมปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิำรของตนเอง 

 ส ำหรบัเอกสำรเล่มที่ 3 “ความปลอดภยัของห้องปฏิบติัการ : พฒันาได้อย่างไร – ใช้
จริยธรรมสร้างความตระหนักรู้สู่วฒันธรรม” http://www.chemtrack.org/Doc/F624.pdf เป็นเอกสำร
ทีส่รปุเพื่อสื่อสำรแนวคดิวธิปีฏบิตัทิีจ่ะน ำไปสู่นโยบำย 

 ระบบการจัดการความปลอดภัยของ ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า รผ่ านระบบ เว็ บ ไซต ์
www.chemtrack.org/esprel เป็นเว็บไซต์ให้ห้องปฏบิตัิกำร ใช้ส ำรวจสภำพของตนเองตำม checklist 
บนัทกึขอ้มลู เพื่อประเมนิเป็นภำพเชงิวเิครำะหถ์งึจุดแขง็และจุดอ่อน (gap analysis) ขององคป์ระกอบ
ควำมปลอดภยัทัง้ 7 ดำ้นไดแ้บบทนัท ี (real time) มคีวำมเป็นอสิระตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด นอกจำกจะ
ไดผ้ลวเิครำะหข์องตนเองแลว้ยงัสำมำรถเปรยีบเทยีบกบัภำพรวมของหอ้งปฏบิตักิำรที่ เขำ้ร่วมใส่ขอ้มูล
ได้ ให้เหน็ค่ำเฉลี่ย ค่ำสูงสุด ต ่ำสุด ของควำมถี่ด้ำนต่ำงๆของ checklist เอื้อประโยชน์ให้ผู้ใช้งำนระดบั
ต่ำงๆ เช่น ระดบัหอ้งปฏบิตักิำร ระดบัหน่วยงำน  ทีม่หีลำยส่วนงำนหรอืหลำยหอ้งปฏบิตักิำร รวมทัง้กำร
ใชง้ำนส ำหรบัผูบ้รหิำรและผูก้ ำหนดนโยบำย เพื่อกำรวำงแผนและกำรจดัสรรงบประมำณ รำยกำรส ำรวจ
สถำนภำพในลกัษณะของ checklist ใน “คู่มือการประเมินความปลอดภยัห้องปฏิบติัการ” ไดร้บักำร
ทดลองใชโ้ดยภำคสีมำชกิ 2 รุ่น ผลกำรใช ้checklist ของภำคสีมำชกิรุ่นแรกจ ำนวน 20 รำย ทีส่มคัรใจ
เขำ้ร่วมโครงกำรได้ผลดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 ส ำหรบัผลกำรใช้ checklist ของภำคสีมำชกิรุ่นที่ 2 
จ ำนวน 22 หอ้งปฏบิตักิำรพบว่ำมคี่ำควำมถีเ่ฉลีย่ของแต่ละประเดน็ควำมปลอดภยัคลำ้ยคลงึกนั และผล
กำรเปรยีบเทยีบควำมถีจ่ำกกำรใช ้checklist ของภำคสีมำชกิทัง้ 2 รุน่แสดงในแผนภาพท่ี 3  

 
 
 
 
 

http://www.chemtrack.org/Message/F49-1.pdf
http://www.chemtrack.org/esprel
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แผนภำพที ่2 ผลวเิครำะห ์ควำมถีเ่ฉลีย่ กำรประเมนิตนเองของรุน่ที ่1 จ ำนวน  20 หอ้งปฏบิตักิำร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภำพที ่3 กำรเปรยีบเทยีบผลควำมถีเ่ฉลีย่ของภำคสีมำชกิรุน่ที ่1 และรุ่นที ่2 

1: กำรบรหิำรระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยั     2.1: ระบบกำรจดักำรขอ้มลูสำรเคม ี    2.2: กำรจดัเกบ็สำรเคม ี   2.3: กำรเคลือ่นยำ้ยสำรเคม ี
3.1: ระบบกำรจดักำรขอ้มลูของเสยี      3.2: กำรจดัเกบ็ของเสยี     3.3: กำรก ำจดัของเสยี     4.1: งำนสถำปตัยกรรม     4.2: งำนสถำปตัยกรรมภำยใน 
4.3:งำนวศิวกรรมโครงสรำ้ง   4.4: งำนวศิวกรรมไฟฟ้ำ    4.5:  งำนวศิวกรรมสขุำภบิำลและสิง่แวดลอ้ม    4.6: งำนวศิวกรรมระบบปรบัอำกำศและระบำยอำกำศ  
4.7: งำนระบบฉุกเฉินและระบบพเิศษเฉพำะหอ้งปฏบิตักิำร    5.1: กำรจดักำรควำมเสีย่ง    5.2: กำรเตรยีมควำมพรอ้ม /ตอบโตก้รณฉุีกเฉิน   
5.3: ขอ้ปฏบิตัเิพือ่ควำมปลอดภยัโดยทัว่ไป      6: กำรใหค้วำมรูพ้ ืน้ฐำนเกีย่วกบัควำมปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิำร    7: กำรจดักำรขอ้มลูและเอกสำร 
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 ส่วนท่ี 2 ของกำรพฒันำควำมปลอดภยั คอื กำรสรำ้งภำคสีมำชกิและกระบวนกำร 

 ภำคสีมำชกิรุน่แรกจ ำนวน 20 รำย ทีส่มคัรใจเขำ้ร่วมโครงกำรไดม้สี่วนร่วมในกำรพฒันำแนวคดิ 
และเครื่องมอืกำรท ำงำนดงักล่ำวขำ้งต้น พรอ้มกบัได้ทดลองใช้ นับว่ำเป็นรุ่นบุกเบกิที่สำมำรถพฒันำ
ไปสู่ควำมเป็นตน้แบบ และพีเ่ลีย้งใหร้ำยอื่นตำมมำได ้ส่วนสมำชกิรุ่นที ่2 จ ำนวน 22 รำย สำมำรถเรยีน
ลดัด้วยกำรทดลองใช้เครื่องมอืท ำงำน แก้ไขปรบัปรุงสภำพปญัหำเท่ำที่จะท ำได้ตำมศกัยภำพของตน 
กล่ำวไดว้่ำสมำชกิหอ้งปฏบิตักิำรทัง้ 2 รุน่ น่ำจะเป็นแกนน ำใหเ้กดิกำรขบัเคลื่อนต่อไปได ้

 ส่วนของกระบวนกำรพฒันำควำมปลอดภยัก็ส ำคญั เพรำะท ำให้เกดิกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ได้
เหน็ตวัอยำ่งดีๆ ของคนอื่น นอกจำกนัน้กำรส ำรวจสภำพหอ้งปฏบิตักิำรดว้ยตนเองตำมคู่มอืกำรประเมนิ
ควำมปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิำร เป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ขีองกำรสรำ้งควำมตระหนักเรื่องควำมปลอดภยั เมื่อรูว้่ำ
อะไรคอืปจัจยัที่ถูกต้องและครบถ้วนในแต่ละองคป์ระกอบควำมปลอดภยั กส็ำมำรถระบุ ประเมนิควำม
เสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ และจดักำรพฒันำใหเ้กดิควำมปลอดภยัได ้

ข้อค้นพบและข้อวิเคราะห ์

1. การริเร่ิม 

 กำรที ่วช. สนบัสนุนใหเ้กดิ “โครงกำรยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิำรวจิยัใน
ประเทศไทย” กล่ำวได้ว่ำเป็นกำรจุดประกำยเรื่องควำมปลอดภยัของกำรท ำงำนในห้องปฏบิตักิำรใน
ระดบันโยบำย ทัง้นี้ในขอ้เทจ็จรงิพบว่ำกำรด ำเนินงำนเพื่อควำมปลอดภยัมนีโยบำยระดบัองค์กร หรอื 
แนวทำงกำรปฏบิตัิ อยู่บ้ำงแล้วในที่ต่ำงๆ แต่กระจดักระจำย จงึไม่เกิดพลงั กำรน ำโครงกำรฯ เข้ำสู่
หน่วยงำนต่ำงๆ ท ำใหเ้กดิกำรตื่นตวั รวมตวั และท ำงำนอยำ่งเป็นระบบไดม้ำกขึน้ เป็นพลงัใหข้บัเคลื่อน
เชงินโยบำยของ วช. ต่อไปได ้

 ปญัหำใหญ่ของกำรสรำ้งควำมปลอดภยั คอืกำรขำดควำมตระหนัก และส ำนึกรบัผดิชอบในทุก
ระดบัตัง้แต่ผู้บรหิำร หวัหน้ำห้องปฏบิตักิำร นิสตินักศกึษำ กำรด ำเนินงำนในโครงกำรนี้ พบว่ำส ำหรบั
หอ้งปฏบิตักิำรทีน่ิสติ/นกัศกึษำเขำ้มำมสี่วนร่วมอย่ำงเขม้ขน้ ควำมตระหนักรูเ้กดิขึน้ นิสติ/นักศกึษำเกดิ
ควำมสุขจำกกำรมองเหน็ และจำกกำรใชป้ญัญำ มคีวำมรูส้กึว่ำถูกทำ้ทำย ถ้ำหวัหน้ำหอ้งปฏบิตักิำรหรอื
อำจำรยไ์ม่ได้มสี่วนร่วมอย่ำงเขม้ข้น ก็จะไม่ได้ประสบกำรณ์กำรเรยีนรูน้ี้  ควำมตระหนักและส ำนึกต่อ
ควำมปลอดภยัในภำพรวมยงัไมเ่กดิเนื่องจำกขำดพลงักำรขบัเคลื่อนและขยำยผลจำกผูน้ ำ ดงันัน้บุคคลที่
เป็นผูป้ฏบิตักิย็งัคงถอืว่ำงำนนี้เป็นภำระเพิม่เตมิจำกภำระงำนทีม่ำกพออยูแ่ลว้ 

 โครงกำรฯได้ค ำนึงถึงกำรท ำให้เกิดควำมยัง่ยนื ด้วยกำรสร้ำงเชิงระบบ สร้ำงเครื่องมอืกำร
ท ำงำน สร้ำงคน และวธิสีร้ำงกำรกระตุ้นควำมตระหนัก จำกกรณีศึกษำชี้ชดัเจนว่ำ กำรพฒันำควำม
ปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิำร มทีัง้ฐำนของคนในหอ้งปฏบิตักิำรทีม่ฉีันทะร่วมกนัสรำ้งกตกิำ ดูแลกนัเอง 
ควบคู่กบักำรมนีโยบำยและแผนรว่มกนัในระดบัหน่วยงำน เช่น ภำควิชำ ก ำหนดตวัชีว้ดัในระบบประกนั
คุณภำพและพฒันำเชงิระบบ ควำมยัง่ยนืจะเกดิจำก 2 แนวทำงน้ีสนบัสนุนซึง่กนัและกนัอยำ่งสมดุล 
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2. สภาพห้องปฏิบติัการจากการส ารวจตนเองและโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 จำกผลกำรใชเ้ครื่องมอื checklist ส ำรวจสภำพตนเอง แสดงใหเ้หน็ว่ำหอ้งปฏบิตักิำรภำยใน
มหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ด ำเนินกำรพฒันำควำมปลอดภยัอย่ำงจรงิจงัในหลำยประเด็น หำก
พจิำรณำจำกแผนภาพท่ี 3 ในประเดน็ทีม่คี่ำควำมถี่เฉลีย่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 30 ไดแ้ก่ กำรจดักำรขอ้มลูและ
เอกสำร กำรจดักำรควำมเสี่ยง กำรเตรยีมควำมพรอ้มตอบโต้กรณีฉุกเฉิน และกำรจดักำรของเสยี ผล
จำกกำรวเิครำะหช่์องว่ำงของปญัหำท ำใหแ้ต่ละหอ้งปฏบิตักิำรน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรยกระดบัควำม
ปลอดภยัด้วยกำรจดัท ำแผนพฒันำควำมปลอดภยัขึ้น บำงกิจกรรมอำจจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณ แต่
หลำยกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสรำ้งขอ้ตกลงรว่มไม่จ ำเป็นต้องอำศยังบประมำณ เนื่องจำกเป็นหนทำง
ที่จะน ำไปสู่กำรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องในห้องปฏบิตัิกำร อำจกล่ำวได้ว่ำสภำพปญัหำ
ควำมปลอดภยัทีพ่บในหอ้งปฏบิตักิำรของภำคสีมำชกินี้ เป็นภำพสะทอ้นของสภำพห้องปฏบิตักิำรของ
ทัง้ประเทศกว็่ำได ้

ในส่วนของกำรส ำรวจโดยผู้เชี่ยวชำญได้ท ำกำรส ำรวจสถำนภำพของห้องปฏบิตักิำร 45 แห่ง 
จำก 23 หน่วยงำน ตำมแบบประเมนิทำงกำยภำพ ซึง่ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบย่อย ซึง่สำมำรถแบ่ง
ออกเป็นประเดน็ต่ำงๆตำมหวัขอ้ในแบบประเมนิ (checklist) ไดแ้ก่ 

1. งำนสถำปตัยกรรม 
ปญัหำหลักคือมีขนำดพื้นที่และลักษณะทำงกำยภำพไม่เหมำะสมกับกำรใช้งำน และมี

แนวโน้มก่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อผูใ้ชห้อ้งปฏบิตักิำร ไดแ้ก่ ไม่มกีำรแยกส่วนพืน้ทีใ่ชส้อย (Zoning)  มกีำร
เก็บและวำงสิง่ของ เครื่องมอืและอุปกรณ์จ ำนวนมำกไว้ภำยใน วสัดุพื้นผวิอยู่ในสภำพช ำรุด ประตู – 
หน้ำต่ำงมปีรมิำณไม่เพยีงพอส ำหรบัใชง้ำนในกรณีฉุกเฉิน ทำงเดนิ/ทำงสญัจรมขีนำดคบัแคบหรอืมสีิง่กดี
ขวำง ป้ำยสญัลกัษณ์และเครือ่งหมำยต่ำงๆ ทีป่รำกฏไมถู่กตอ้งตำมมำตรฐำนสำกลเป็นตน้ 

2. งำนสถำปตัยกรรมภำยใน  
 ส่วนใหญ่มปีญัหำเกี่ยวกับลกัษณะกิจกรรมกำรใช้งำนต่ำงๆ ของครุภณัฑ์ เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ  กำรเตรยีมพืน้ทีส่ ำหรบัจดัเกบ็อุปกรณ์และเครื่องมอื  ตลอดจนพืน้ทีจ่ดัเกบ็สำรเคม ีของ
เสยีและขยะ ตลอดจนถงัแก๊ส ไมเ่พยีงพอและไมเ่หมำะสมซึง่อำจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้ อกีทัง้ยงัขำดกำร
ดแูลและบ ำรงุรกัษำเครือ่งมอืและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภำพทีส่ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ 

3. งำนวศิวกรรมโครงสรำ้ง  
 มปีญัหำเกี่ยวกบัโครงสร้ำง อำท ิส่วนของอำคำรเกิดกำรช ำรุดเสยีหำยเน่ืองจำกควำมชื้น 
หรอืกำรขยบัตวัของโครงสรำ้ง มกีำรดดัแปลงและต่อเตมิอำคำรซึง่อำจส่งผลต่อควำมมัน่คงแขง็แรงของ
โครงสรำ้งอำคำรไดใ้นอนำคต ตลอดจนไมม่กีำรตรวจสอบ ดแูลและบ ำรงุรกัษำอยำ่งสม ่ำเสมอ  

4. งำนวศิวกรรมไฟฟ้ำ  
    ปญัหำหลกัเกีย่วกบัระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง (ทัง้จำกแสงธรรมชำตแิละแสงประดษิฐ์) และระบบ
ไฟฟ้ำก ำลงั คอื มปีรมิำณไม่เพยีงพอต่อกำรใช้งำน นอกจำกน้ีห้องปฏบิตักิำรส่วนใหญ่ไม่มรีะบบไฟฟ้ำ
ส ำรองและระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน รวมทัง้ไมม่กีำรดแูลบ ำรงุรกัษำอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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5. งำนวศิวกรรมสุขำภบิำลและสิง่แวดลอ้ม  
 มีปญัหำเกี่ยวกับระบบสุขำภิบำลตัง้แต่ระบบน ้ ำดี ระบบน ้ ำทิ้งและบ ำบัดน ้ ำเสียจำก
หอ้งปฏบิตักิำรอยู่ในสภำพไม่เหมำะสมกบักำรใชง้ำน เช่น มกีำรรัว่ซมึและช ำรุดเสยีหำย หรอืหมดอำยุ
กำรใชง้ำนของท่อและอุปกรณ์ต่ำงๆ  บำงส่วนอุดตนั บำงส่วนมปีญัหำดำ้นคุณภำพของน ้ำ ตลอดจนไม่มี
กำรแยกและบ ำบดัน ้ำทิง้ปนเป้ือนสำรเคม ี รวมทัง้ขำดกำรดแูลและบ ำรงุรกัษำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

6. งำนวศิวกรรมระบบปรบัอำกำศและระบำยอำกำศ  
 ต ำแหน่งและปรมิำณของกำรตดิตัง้ระบบปรบัอำกำศและระบบระบำยอำกำศที่ไม่เหมำะสม
กบักำรท ำงำนและสภำพแวดล้อมของห้องปฏบิตักิำร ระบบระบำยอำกำศดว้ยพดัลม พดัลมดูดอำกำศ 
และ เครื่องปรบัอำกำศ มปีรมิำณและขนำดไม่เพยีงพอและไม่เหมำะสมกบัขนำดหอ้งปฏบิตักิำร รวมถงึ
ไมม่กีำรดแูลและบ ำรงุรกัษำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

7. งำนระบบฉุกเฉินและระบบพเิศษส ำหรบัหอ้งปฏบิตักิำร  
 ระบบป้องกนัอคัคภียั ระบบตดิต่อสื่อสำร และระบบฉุกเฉินส ำหรบัหอ้งปฏบิตักิำรอื่นๆ ไม่อยู่
ในสภำพทีส่ำมำรถรองรบัสภำวกำรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ที่มอียู่ช ำรุดเสยีหำยหรอืไม่มอุีปกรณ์ เช่น ระบบ
แจ้งเหตุเพลงิไหม ้หรอื ระบบติดต่อสื่อสำร เป็นต้น นอกจำกนี้ส่วนใหญ่ไม่มกีำรติดตัง้อุปกรณ์ระบบ
ฉุกเฉินและระบบพิเศษส ำหรบัห้องปฏิบตัิกำรที่จ ำเป็น ได้แก่ ฝกับวัฉุกเฉิน ที่ล้ำงตำฉุกเฉิน ชุดปฐม
พยำบำลเบือ้งตน้  รวมทัง้ไมม่กีำรดแูลและบ ำรงุรกัษำอยำ่งสม ่ำเสมอ 
  

 จำกปญัหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์และ
เครือ่งมอื ผูเ้ชีย่วชำญพบว่ำปญัหำลกัษณะทำงกำยภำพของสมำชกิหอ้งปฏบิตักิำรทัง้รุ่น 1 และ รุ่น 2 มี
ลกัษณะคลำ้ยคลงึกนัและสำมำรถสรปุปญัหำทีพ่บโดยเรยีงล ำดบัควำมส ำคญัของปญัหำจำกมำกไปน้อย
ได้ตำมล ำดบัดงัน้ี ปญัหำเกี่ยวกบัระบบปรบัอำกำศและระบำยอำกำศ ระบบสุขำภบิำลและสิง่แวดล้อม 
ระบบสถำปตัยกรรมและสถำปตัยกรรมภำยใน ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟฟ้ำก ำลงั และระบบฉุกเฉินฯ 
  

3.  การจดัท าหลกัสตูรเพค่อเติมเตม็ส่วนท่ีขาด 

 ผลจำกกำรด ำเนินงำน พบว่ำ จุดอ่อนร่วมของหอ้งปฏบิตักิำรทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถจดักำรควำม
ปลอดภยัได้ คอื กำรไม่ทรำบสภำพควำมเป็นอนัตรำยและควำมเสี่ยงของตนเอง เนื่องจำกขำดควำมรู้
พืน้ฐำนทีเ่ป็นตวับ่งบอกควำมเสีย่ง จงึเป็นทีม่ำของหลกัสูตรเพื่อเตมิเต็มควำมรู ้ 4 หลกัสูตรดว้ยกนั มี
ผูร้บัผดิชอบ คณะท ำงำน รว่มกบัผูท้รงคุณวุฒ ิก ำหนดหวัเรือ่งของหลกัสูตรและพจิำรณำขอบเขตเนื้ อหำ
ของแต่ละหลกัสตูร ดงันี้ 

  เรค่องท่ี 1 การจดัท าสารบบข้อมลูสารเคมีและของเสียอนัตรายของห้องปฏิบติัการ  
 กำรจดัท ำสำรบบขอ้มูลสำรเคมเีป็นประเดน็หลกัประกำรหนึ่งที่จ ำเป็นส ำหรบักำรจดักำรควำม
ปลอดภยัห้องปฏบิตักิำรที่ใช้สำรเคม ีเนื่องจำกจ ำนวนและประเภทสำรเคมทีี่ใช้ในแต่ละที่จะต่ำงกนัไป
ตำมธรรมชำตขิองหอ้งปฏบิตักิำรนัน้ๆ และสำรเคมแีต่ละชนิดมลีกัษณะอนัตรำยแตกต่ำงกนัทีผู่ใ้ชต้้องมี
ควำมรู้ในกำรจดัเก็บที่ถูกต้อง กำรประเมนิควำมเสี่ยงในกำรใช้ตลอดจนต้องมกีำรทิ้งที่ไม่ก่อให้เกิด
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อนัตรำยและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม กำรจดัท ำสำรบบขอ้มูลสำรเคมจี ำเป็นต้องเป็นระบบทีส่ำมำรถท ำ
ได้อย่ำงต่อเนื่องเป็นงำนประจ ำ จงึต้องเริม่จำกกำรเก็บขอ้มูลสำรเคมตีำมระบบสำกลและมโีครงสรำ้งที่
เอือ้ต่อกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรในเชงิงบประมำณและควำมปลอดภยั 

 ส ำหรบักำรจดักำรของเสยีจำกห้องปฏบิตักิำร จ ำเป็นต้องมีกำรจ ำแนกประเภทที่เหมำะสมกบั
กำรบ ำบดัเบือ้งตน้และกำรก ำจดัทิง้ซึง่ตอ้งอำศยักำรจดักำรควำมรูเ้ขำ้มำช่วยดว้ย 

 เรค่องท่ี 2 Laboratory Hazard Assessment เพค่อจดัท าแผนจดัการความปลอดภยัทางเคมี
(Chemical Safety Management Plan) 
 กำรจดัท ำ Chemical Safety Management Plan (CSMP) เป็นเรื่องพืน้ฐำนทีผู่ร้บัผดิชอบใน
กำรดูแลควำมปลอดภยัห้องปฏบิตัิกำรต้องให้ควำมสนใจและท ำให้เกิดขึ้นจรงิได้โดยใช้กระบวนกำร
วเิครำะห ์ประเมนิปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิควำมเป็นอนัตรำย และกำรบรหิำรจดักำรแบบครบวงจร กจิกรรมใน
หลกัสตูรจะสำมำรถท ำใหเ้ขยีนร่ำงนโยบำยและกระบวนกำรทีอ่อกแบบใหผู้ป้ฏบิตังิำนในหอ้งปฏบิตักิำร
ปลอดภยัจำกอนัตรำยทีส่ำมำรถเกดิขึน้จำกกำรปฏบิตังิำน สำระส ำคญัทีป่ระกอบเป็น CSMP ในรปูแบบ
กำรจดักำรมหีลำยประกำรตัง้แต่กำรแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ กำรมรีะเบยีบปฏบิตัทิีต่้องใชร้่วมกนั กำรเตรยีม
ขอ้มลูทีจ่ ำเป็นพรอ้มใชใ้นกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำ  

 เรค่องท่ี 3   การจดัการความเส่ียง  
 หวัใจส ำคญัของ กระบวนกำรกำรจดักำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย 5 กระบวนกำรหลกัทีเ่ชื่อมโยง
ประสำนกนัแบบครบวงจร กล่ำวคอื จดุเริม่ตน้ส ำคญัของกำรจดักำรควำมเสีย่ง คอื    กำรบ่งชีค้วำมเสีย่ง 
(risk identification) เป็นขัน้ตอนกำรบ่งชีค้วำมเสี่ยงที่สำมำรถเกดิขึน้ได้ ต่อมำคอื กำรประเมนิควำม
เสีย่ง (risk assessment) ทีส่ำมำรถบอกระดบัของควำมเสีย่งทีส่ำมำรถเกดิขึน้ ซึง่จะส่งผลต่อเนื่องไปยงั  
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง (risk management)  ทีพ่รอ้มรบัควำมเสีย่งแบบตรงจุด  โดยสิง่ทีจ่ะท ำใหเ้กดิกำร
ขยำยผลสู่มวลวกิฤต รบัทรำบทัว่ทัง้หน่วยงำนและองคก์ร คอื กำรสื่อสำรควำมเสีย่ง (risk communication) 
สุดท้ำยคอื กำรทบทวนและพฒันำกำรจดักำรควำมเสี่ยงขององค์กร โดยกำรใช้ประโยชน์จำกรำยงำน
ควำมเสีย่ง (risk report utilization) 
 กำรขบัเคลื่อนให้เป็นไปทัง้ระบบ ต้องเกดิกำรประสำนงำนทีต่่อเนื่องและชดัเจน มผีูร้บัผดิชอบ
ด ำเนินกำรที่มลีกัษณะกำรจดักำรเชิงรุก ที่สำมำรถดงึควำมร่วมมอืจำกคณะท ำงำนหรอืบุคลำกรทัง้
หน่วยงำน 

 เรค่องท่ี 4 การตรวจประเมิน 
 ระบบกำรประเมนิควำมปลอดภยัที่ยอมรบัร่วมกนัระหว่ำงผู้ประเมนิและผู้ถูกประเมนิเป็นสิง่ที่
เกดิได้ไม่ง่ำยนัก แมจ้ะมคีู่มอืกำรประเมนิทีใ่ช้ได้แลว้ โดยเฉพำะเมื่อผู้ปฏบิตังิำนและบรหิำรขำดควำม
ตระหนกัหรอืละเลยองคป์ระกอบทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมปลอดภยั ผูป้ระเมนิจ ำเป็นต้องมีทกัษะและจติวทิยำ
ในกำรสื่อสำรให้เกดิกำรยอมรบั กำรพฒันำหลกัสูตรส ำหรบักำรอบรมให้เกดิกลุ่มผูป้ระเมนิที่สำมำรถ
ประเมนิในลกัษณะกลัยำณมติร จงึเป็นสิง่จ ำเป็น 
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4. ระบบมาตรฐานความปลอดภยัห้องปฏิบติัการ 

 กำรมำตรฐำน เป็นกระบวนกำรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนทัง้ปวงที่เกี่ยวกบักำรก ำหนดมำตรฐำน 
(Standards development) ซึง่เป็นรำยละเอยีดของขอ้ก ำหนด กำรตรวจสอบและรบัรอง (Conformity 
assessment) เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ำสิง่ทีร่บัรองนัน้เป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้ 

 ปจัจุบนัควำมปลอดภยัในห้องปฏบิตักิำรวจิยัยงัไม่อยู่ในสภำพที่จะท ำให้เป็นมำตรฐำนได้ กำร
เริม่ต้นด้วยกำรยกระดบัควำมปลอดภยัจงึเป็นแนวทำงให้เกดิกำรพฒันำไปสู่ควำมเป็นมำตรฐำนต่อไป 
กำรที่สมำชกิห้องปฏบิตักิำรได้ร่วมกนัจดัท ำแนวปฏบิตัทิี่ปฏบิตัไิดจ้รงิ มเีครื่องมอืชี้วดัถงึกำรยกระดบั
ควำมปลอดภยัได้ แนวปฏบิตัิที่ปรบัเปลี่ยนให้เข้มข้นขึ้นก็จะกลำยเป็นกระบวนกำรพฒันำมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัในระยะยำว ท ำนองเดียวกับกระบวนกำรจดัท ำ ISO สำกล ควำมปลอดภยัของ
ห้องปฏิบัติกำรก็จะกลำยเป็นอนุกรมใหม่ของ ISO ได้ เนื่ องจำกยังมีหน่วยงำนเกี่ยวข้องอีกมำก 
โดยเฉพำะส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรม (สมอ.) จ ำเป็นตอ้งมกีำรพฒันำรว่มกนัต่อไป 
 

5. ต้นแบบห้องปฏิบติัการปลอดภยั 

 ในขณะทีก่ำรก ำหนดควำมปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิำรใหเ้ป็นมำตรฐำนยงัไม่สำมำรถท ำได้ แต่
ควำมสำมำรถในกำรยกระดบัอยำ่งต่อเนื่อง ยอ่มเป็นส่วนทีท่ ำใหเ้กดิพฒันำกำรของกำรก ำหนดมำตรฐำน 
ดงันัน้ ค ำว่ำตน้แบบหอ้งปฏบิตักิำรปลอดภยั ไมไ่ดแ้ปลว่ำเกดิมำตรฐำนแลว้ หำกแต่ว่ำต้องมกีำรก ำหนด
ตวัชีว้ดัขึน้มำว่ำ ตน้แบบหมำยควำมรวมอะไรบำ้ง 

 เนื่องจำกลกัษณะทำงกำยภำพของหอ้งปฏบิตักิำรเป็นส่วนทีเ่หน็ไดช้ดัทีสุ่ดว่ำสภำพแวดลอ้ม
ของกำรท ำงำนมคีวำมเสี่ยงอยู่ที่ใด กำรปรบัปรุงแก้ไขย่อมเป็นที่ประจกัษ์ได้ง่ำย เช่น  กำรวดัพื้นที่
ท ำงำน ควำมเป็นระเบยีบ ระบบแสง ระบบระบำยอำกำศ เป็นต้น จงึมกัเกดิค ำถำมว่ำ ในเมื่อกรอบคดิ
เรื่องกำรจดักำรควำมปลอดภยัที่เป็นระบบและยัง่ยนืนัน้ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ลกัษณะของ
ห้องปฏบิตักิำรต้นแบบเป็นอย่ำงไร จงึได้มกีำรจดัท ำค ำจ ำกดัควำม ณ ตอนนี้ว่ำ รูปธรรมของต้นแบบ
ห้องปฏบิตักิำรปลอดภยัมทีัง้รูปธรรมของผลผลติ และรูปธรรมของกระบวนกำร เพื่อเป็นตวัชี้วดับอก
ควำมเป็นตน้แบบในดำ้นใดดำ้นหน่ึงหรอืทัง้ระบบ คอื 7 ดำ้น กำรก ำหนดรปูธรรมขัน้ต ่ำของต้นแบบย่อม
ท ำให้แต่ละห้องปฏบิตักิำรเริม่ด ำเนินกำรได้ กำรตัง้ต้นก็จะพฒันำไปสู่ระดบัควำมเข้มข้นสูงขึ้น มกีำร
ตรวจสอบ ประเมนิผลได ้รปูธรรมของตน้แบบทีม่คีวำมเหน็รว่มกนั ดงัแสดงตารางท่ี 1 
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ตำรำงที ่1 รปูธรรมของตน้แบบหอ้งปฏบิตักิำรปลอดภยั ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

หวัข้อ องคป์ระกอบ
ความปลอดภยั 

รปูธรรมของกระบวนการ รปูธรรมของผลผลิต 

1 กำรบรหิำรระบบ
กำรจดักำรควำม 
ปลอดภยั 

- มกีำรน ำเสนอนโยบำย/ประกำศ/
แผนเพื่ออนุมตัใิหด้ ำเนินกำรจำก
ระดบับรหิำร เช่น ระดบั
หอ้งปฏบิตักิำร ระดบัภำคฯ 
ระดบัคณะ และระดบั
มหำวทิยำลยั  

- มกีระบวนกำรพจิำรณำ
รว่มกนัในกำร ท ำ CSMP 

- มกีำรสนบัสนุนอย่ำงชดัเจน 
(เช่น งบประมำณ) 

- มแีนวทำงกำรประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน/ระบบ
ทบทวนกำรด ำเนินงำน 

- มผีูร้บัผดิชอบดำ้นควำม
ปลอดภยัทุกระดบั 
 

- มปีระกำศ/ค ำสัง่ แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ 
- มแีผนแมบ่ทหรอืนโยบำยประกำศ 
ใชแ้ละมแีผนปฏบิตัทิีม่ขี ัน้ตอนกำร
ด ำเนินกำรและกำรสนบัสนุนอยำ่ง
ชดัเจน 

- มรีำยงำนกำรประเมนิ 
- ม ีCSMP  
 

2 ระบบกำรจดักำร
สำรเคม ี

-  มกีำรตกลงรว่มของวธิปีฏบิตั ิ 
   ในกำรจดักำรขอ้มลูสำรเคม ี 
   กำรจดัเกบ็สำรเคมจีรงิ  
   และกำรเคลื่อนยำ้ย 
-  มกีำรตดิตำม ตรวจสอบ  
   และกำรใชป้ระโยชน์ขอ้มลู 

- มกีำรท ำสำรบบขอ้มลูสำรเคม ี 
และ SDS 

- ทรำบว่ำสำรทีท่ ำใหเ้กดิควำมเสีย่ง
สงูสุดของ lab คอือะไร/ ปรมิำณ
เท่ำใด 

- ทีจ่ดัเกบ็สำรเคมเีหมำะสมตำม 
ควำมเป็นอนัตรำยของสำรและ 
มกีำรเกบ็ตำมกลุ่มสำรเพื่อ 
ควำมปลอดภยั 

- เคลื่อนยำ้ยโดยมเีครือ่งป้องกนั
ภำชนะบรรจสุำรแตกหกเสยีหำย 

- มขีอ้ตกลงรว่ม/กระบวนกำรในกำร
ปฏบิตั ิ(ถำ้ม ี(เฉพำะหน่วยงำน)) 
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หวัข้อ องคป์ระกอบ
ความปลอดภยั 

รปูธรรมของกระบวนการ รปูธรรมของผลผลิต 

3 ระบบกำรจดักำร 
ของเสยี 

- มกีำรตกลงรว่มของวธิปีฏบิตั ิ 
ในกำรจ ำแนกประเภทและกำร
จดักำรกำรทิง้ของเสยีอนัตรำย 

 

- มกีำรจดัประเภทของเสยี และ 
มกีำรปฏบิตัอิยำ่งชดัเจน  
จำกตน้ทำงรวมทัง้มกีำรจดักำรทิง้ 
ใหถ้งึปลำยทำงอย่ำงถูกตอ้ง 

- มแีนวทำงในกำรลดของเสยี  
เช่น ลดสำรเคมตีัง้ตน้/เปลีย่นวธิกีำร
ทดสอบ เป็นตน้ 

4 ลกัษณะทำง
กำยภำพของ 
หอ้งปฏบิตักิำร 
อุปกรณ์และ 
เครือ่งมอื 

- มกีำรตกลงรว่มของวธิปีฏบิตั ิ 
ในกำรใชพ้ืน้ที ่กำรจดัระเบยีบ  
และกำรดแูลรกัษำระบบ 

- มกีำรจดักำรกำรใชพ้ืน้ทีอ่ย่ำง
เหมำะสม และเป็นระเบยีบปลอดภยั 
เช่น กำรจดัพืน้ที ่(zoning)  

- กำรจดัวำงและตดิตัง้ครุภณัฑม์ี
ควำมเหมำะสมกบักำรใชง้ำน 
ไมก่่อใหเ้กดิอนัตรำย 

- ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟฟ้ำ
ก ำลงัเพยีงพอในกำรท ำงำน 

- hood ท ำงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
(ในกรณทีีม่ ีhood) 

- ในกรณทีีม่สีำรอนัตรำยมรีะบบ
ระบำยอำกำศทีเ่หมำะสม 

- ระบบต่ำงๆ มกีำรดแูลและ
บ ำรงุรกัษำ 

5 ระบบกำรป้องกนั
และแกไ้ขภยั
อนัตรำย 

- มกีำรตกลงรว่มในวธิปีฏบิตักิรณี
ฉุกเฉิน 

- มกีำรน ำรำยงำนอุบตัภิยัมำ
อภปิรำย และวเิครำะหร์ว่มกนั
เพื่อท ำใหเ้กดิกำรแกไ้ขปรบัปรงุ
จรงิในกำรปฏบิตั ิ 

 

- มแีผนผงัทำงหนีไฟปรำกฏใหทุ้กคน
เหน็อยำ่งชดัเจนโดยไม่มสีิง่กดีขวำง 

- มอุีปกรณ์ส ำหรบัรบัเหตุฉุกเฉิน
ตดิตัง้อยำ่งถูกตอ้งและใชง้ำนไดจ้รงิ 

- มกีำรจดัท ำและจดัเกบ็รำยงำนกำร
เกดิอุบตัภิยั กำรประเมนิควำมเสีย่ง 
ซึง่น ำไปใชใ้นกำรวำงแผน และใช้
เพื่อกำรเรยีนรู ้

- มรีะเบยีบปฏบิตัแิละป้ำยเตอืนเพื่อ
ควำมปลอดภยัตดิประกำศไวใ้นทีท่ี่
เหน็ไดช้ดัเจน 
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หวัข้อ องคป์ระกอบ
ความปลอดภยั 

รปูธรรมของกระบวนการ รปูธรรมของผลผลิต 

- ม ีPPE ทีเ่พยีงพอและเหมำะสมกบั
กำรใชง้ำน 

6 กำรใหค้วำมรู้
พืน้ฐำน เกีย่วกบั
ควำมปลอดภยัใน
หอ้งปฏบิตักิำร 

- มกีำรตดิตำมว่ำบุคลำกรระดบั
ต่ำงๆ ไดม้กีำรกระตุ้นหรอื
เพิม่เตมิควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

- มกีระบวนกำรเรยีนรูร้ว่มกนั  

- มกีำรใหค้วำมรูพ้ืน้ฐำนทีเ่หมำะสม
กบักลุ่มเป้ำหมำย 

- มแีผนกำรใหค้วำมรูแ้ก่บุคลำกร  
(เช่น refresh training /กระบวนกำร
กระตุน้จติส ำนึก เป็นตน้) 

7 กำรจดักำรขอ้มลู
และเอกสำร 

- มกีำรรว่มกนัพจิำรณำรปูแบบ 
และกำรจดัเกบ็เอกสำร 

- มกีำรจดัเกบ็เอกสำรและระบบ 
ทีส่บืคน้ไดง้่ำย 

- มเีอกสำรคู่มอืในกำรปฏบิตังิำน
(SOP) 

- ม ีSDS ทีเ่ขำ้ถงึได ้
- มกีำรจดัเกบ็รำยงำนอุบตัภิยัที่
เกดิขึน้เพื่อถอดบทเรยีน 

  

6. นโยบายและหน่วยงานบริหารจดัการ 

 กล่ำวไดว้่ำกำรขบัเคลื่อนเชงินโยบำยส ำหรบั วช . พรอ้มแลว้ โดยมกีำรสรำ้งเครื่องมอืท ำงำน
และเพื่อใช้ขยำยผลได้ด้วย อย่ำงไรก็ดกีำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภยัของห้องปฏบิตักิำรนี้ยงัต้อง
เคลื่อนต่อไปดว้ยนโยบำยทีช่ดัเจนในระยะแรกควรเป็นนโยบำยส่งเสรมิที่มมีำตรกำรเชงิบวกเพื่อให้ตัง้
ต้นไดก่้อน และมหีน่วยบรหิำรจดักำรทีท่ ำหน้ำทีน่ี้ เป็นงำนประจ ำไม่ใช่ในลกัษณะของโครงกำรอกีต่อไป 
โครงสรำ้งกำรบรหิำรเพื่อรองรบันโยบำยของ วช. จงึเป็นไปตำมแผนภูมเิพื่อกำรรองรบันโยบำยของ วช. 
(แผนภาพท่ี 4) 
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แผนภำพที ่4 แผนภูมเิพื่อกำรรองรบันโยบำยของ วช. 

 

 

 

 
                                 . 

                            

                  
                                      

 

 

  . 

                       

                                     

                
-                   
-                 

              
-                               
-                    

          
-                
-                   
-                

               

 
 

                        

      IT 
             Internet resources  
(E-learning, database, admin, website) 

               
1.                                           
   (Standards Development) 

-          “                          ” (good practice -> guideline) 
-                          level certificate (      lab) 
-                                  ISO 

2.             (Assessment) 
-                              
-                     
-             

3.                                   (Standards Promotion) 

                 
1.                                            
2. R&D                                        
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บทสรปุ 

 โครงกำรยกระดับควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจยัฯ นี้ไม่ใช่โครงกำรวิจยัทัว่ไป แต่เป็น
งำนวิจยัเพื่อขบัเคลื่อนนโยบำย โครงกำรในฐำนะที่ปรกึษำเป็นแกนประสำนให้เกิดผลงำน ติดตำม
วเิครำะห ์สงัเครำะห ์และสรำ้งคุณค่ำใหก้บักำรพฒันำควำมปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิำร โครงกำรในลกัษณะ
นี้เป็นกำรวจิยัแบบ R&D คอืสร้ำงควำมรู้และกระบวนกำร และได้ใช้ผลที่สร้ำงขึ้นเอง จงึเป็นกำร
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำกภำยใน ทีส่ำมำถเกดิไดอ้ย่ำงต่อเนื่องถ้ำสถำนกำรณ์อ ำนวย (กำรสนับสนุน) ภำคี
ทีเ่ขำ้รว่มระยะแรกจะกลำยเป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัสมำชกิใหม่ได ้และระบบพีเ่ลีย้งจะท ำใหเ้กดิควำมแขง็แกร่ง
ในกำรรองรบักำรด ำเนินงำนต่อไปได้ ระบบพี่เลี้ยงและผู้ประเมนิภำยนอกมคีวำมจ ำเป็นต่อกำรพฒันำ
ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตัิกำร เพรำะได้พบว่ำมุมมองควำมปลอดภยัของคนท ำงำนภำยในกับผู้
ประเมนิภำยนอกจะต่ำงกนั ซึ่งอำจเกิดจำกควำมคุ้นชนิของผู้ปฏบิตัิที่อยู่ในสถำนที่เป็นประจ ำ จงึมกั
มองขำ้มปจัจยัเสีย่งไปได ้

กำรทีจ่ะท ำใหเ้กดิหอ้งปฏบิตักิำรปลอดภยัไดอ้ย่ำงจรงิจงั ต้องมอีงคป์ระกอบ 3 ส่วนทีข่บัเคลื่อน
ใหด้ ำเนินต่อไปไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ดงัแผนภาพท่ี 5  องคป์ระกอบทีท่ ำใหเ้กดิรปูธรรมของหอ้งปฏบิตักิำร
ปลอดภยั 

นโยบาย 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที ่5 องคป์ระกอบทีท่ ำใหเ้กดิรปูธรรมของหอ้งปฏบิตักิำรปลอดภยั 

 

 องค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนท ำงำนเสรมิประสำนกนัอย่ำงบูรณำกำร หำกขำดองค์ประกอบหนึ่ง
องคป์ระกอบใด รปูธรรมของหอ้งปฏบิตักิำรปลอดภยัย่อมเกดิได้ยำก นโยบำยเป็นองคป์ระกอบที่ท ำให้
เกดิกำรขบัเคลื่อนขยำยวงได ้นโยบำยคอืควำมมุ่งมัน่ทีจ่ะผลกัดนัซึง่หมำยรวมถงึ มำตรกำรส่งเสรมิและ
งบประมำณด้วย ในที่นี้จงึน่ำจะเป็นนโยบำยตัง้แต่ระดบั วช. ไปจนถึงระดบัมหำวทิยำลยั คณะ และ
ภำควชิำ กำรมนีโยบำยแต่ขำดซึ่งเครื่องมอืในกำรท ำงำน ย่อมท ำให้นโยบำยไม่บรรลุในทำงปฏิบตั ิ
เครื่องมอืในโครงกำรนี้ก็คือ แนวปฏิบัติและคู่มอืกำรประเมนิควำมปลอดภยัห้องปฏิบตัิกำรรวมทัง้

 

ห้องปฏิบติัการ 

ปลอดภยั 

ภาคีแกนน า 
เครค่องมคอท างาน: 
คู่มคอ, Database 
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เครื่องมอืทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรประมวลภำพสถำนภำพ และกำรวเิครำะห์จุดแขง็จุดอ่อนของ
ระบบควำมปลอดภยัทัง้ 7 องคป์ระกอบของควำมปลอดภยั เป็นทีช่ดัเจนว่ำกำรรเิริม่เรื่องควำมปลอดภยั
ในหอ้งปฏบิตักิำรนัน้สำมำรถสรำ้งควำมตระหนักรูไ้ดด้ว้ยกำรใชข้อ้มลูพืน้ฐำนท ำใหเ้กดิกำรเหน็กบัตำว่ำ
สภำพที่ตนเองก ำลงัเสี่ยงอยู่นัน้คอือะไร ส่วนภำคสีมำชกินัน้ คอืมวลวกิฤตของห้องปฏบิตัิกำรน ำร่อง
จ ำนวนหน่ึงทีเ่ขม้แขง็พอจะดงึดูดใหห้อ้งปฏบิตักิำรอื่น ๆ เขำ้มำร่วมเกดิกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้
ในโครงกำรนี้ภำคหี้องปฏบิตักิำรกลุ่มที่ 1 ต้องร่วมพฒันำเครื่องมอืกบัคณะท ำงำน บำงรำยสำมำรถ
ก่อใหเ้กดิภำคใีหม่ดว้ยบทบำทควำมเป็นพีเ่ลีย้งของตน ส ำหรบัภำคสีมำชกิกลุ่ม 2 นัน้ท ำงำนแบบเรยีน
ลดัได้โดยเริม่จำกกำรใช้เครื่องมอืที่พฒันำแล้ว ในอนำคตหำกยงัคงควำมเขม้ขน้ของกจิกรรมร่วมของ
ภำคสีมำชกิได ้เช่น เวทแีลกเปลีย่นประสบกำรณ์ พฒันำควำมรูด้ว้ยกำรม ี“Catalyst forum” ควำมยัง่ยนื
ของกำรพฒันำควำมปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิำรยอ่มเกดิขึน้ได ้

 กำรด ำเนินโครงกำรของทีป่รกึษำ มผีูเ้กีย่วขอ้งรบัผดิชอบหลกัๆ อยู ่3 ส่วน คอื ระดบัองคก์ร คอื 
วช. ผูส้นบัสนุนและตอ้งกำรขบัเคลื่อนนโยบำยยกระดบัควำมปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิำร ย่อมมบีทบำท
และมสี่วนรว่มในงำนน้ีตัง้แต่ต้น คอื กำรสรำ้งกรอบคดิและเครื่องมอื ในกำรท ำงำนโดยมโีครงกำรฯ เป็น
ตวัเชื่อมประสำนระหว่ำง วช. กบักลุ่มหอ้งปฏบิตักิำร ซึง่เป็นผูล้งมอืทดลองท ำจำกกำรร่วมคดิร่วมสรำ้ง
เครือ่งมอืท ำงำน คณะท ำงำนของโครงกำรฯ จงึเป็นแกนในกำรสื่อสำร และพฒันำควำมรูจ้ำกกำรท ำงำน
ไปพรอ้ม ๆ กนั น ้ำหนกัของบทบำทของทัง้ 3 ตำมจ ำนวนเครือ่งหมำย + ดงัแสดงในตารางท่ี 2  
 
ตำรำงที ่2 ขัน้ตอนกำรท ำงำน และผูร้บัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร  

ขัน้ตอน 
ผูร้บัผิดชอบ 

ภาคีสมาชิก คณะท างาน วช. 
สรำ้งเครือ่งมอืท ำงำน +++ ++ + 
Pre-check +++ ++ + 
ปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิำร +++ ++ +++ 
ตดิตำมขำ้มหอ้งปฏบิตักิำร ++ +++ +++ 
ขยำยผล + +++ +++ 

 หมำยเหตุ : เครื่องหมำย + แสดงน ้ำหนกัของบทบำท 

 
เป็นทีช่ดัเจนจำกโครงกำรนี้ว่ำ ผลกำรวเิครำะห ์ESPReL checklists บ่งชีว้่ำควำมปลอดภยัทีจ่ะ

เกดิขึน้ภำยในห้องปฏบิตักิำรส่วนใหญ่มำจำกพฤติกรรมของผู้ท ำปฏบิตักิำร กำรปรบัพฤตกิรรมของผู้
ท ำงำนจงึเป็นเรื่องส ำคญั กระบวนกำรมสี่วนร่วมเป็นปจัจยัส ำคญั และสำมำรถใช้แผนที่ผลลพัธ์เป็น
เครือ่งมอืในกำรท ำงำนได้ ควำมปลอดภยัเกดิขึน้ไดด้ว้ยจติส ำนึกจำกกำรมองเหน็ควำมเสีย่งดว้ยตนเอง 
กระบวนกำรนี้น่ำจะน ำมำไปใชก้บัหอ้งปฏบิตักิำรอื่น ๆ ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิำรวจิยั ทัง้ 2 ระยะ 
จะเห็นได้ว่ำโครงกำรได้สร้ำงควำมพรอ้มที่จะผลกัดนัเชงินโยบำยได้แล้ว อย่ำงไรก็ดกีำรพฒันำควำม
ปลอดภยัเป็นงำนต่อเนื่องระยะยำวที่ต้องมีกำรยกระดับให้เข้มข้นขึ้นเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีด้ำนควำม
ปลอดภยั ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัและสำมำรถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเพื่อพฒันำเป็นระบบสำกลต่อไป 

 ดงัปรำกฏในตารางท่ี 2 ขัน้ตอนกำรท ำงำนและผูร้บัผดิชอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงกำรจะเหน็ไดว้่ำ
ขัน้ตอนขยำยผลนัน้ วช. เป็นผู้มบีทบำทส ำคญั เพื่อให้กำรพฒันำควำมปลอดภยัห้องปฏบิตักิำรมกีำร
น ำไปปฏบิตัอิย่ำงแพร่หลำย มีควำมต่อเนื่อง และยัง่ยนื จ ำเป็นต้องม ี(แผนภาพท่ี 4) กำรด ำเนินกำร
ต่อไปดงันี้ 

1. นโยบำยส่งเสรมิควำมปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิำร โดยวช. มปีระกำศใหท้รำบทัว่กนัว่ำจะมี
นโยบำยระดบัชำตเิพื่อยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิำรวจิยัในประเทศ
ไทย โดยวช.แต่งตัง้คณะท ำงำนเพื่อจดัท ำร่ำงนโยบำยที่มยีุทธศำสตร ์แผนปฏบิตังิำน และ
กรอบเวลำทีช่ดัเจน พรอ้มทัง้จดัสรรงบประมำณสนับสนุนใหม้กีำรด ำเนินงำนจนเกดิผลเป็น
รปูธรรมต่อไป 

2. หน่วยงำนรองรบัภำยใต้ภำรกจิมำตรฐำนระบบวจิยัของวช. คอื หน่วยบรหิำรจดักำรงำน
พฒันำระบบควำมปลอดภยัห้องปฏบิตักิำร ที่เสนอในแผนภูมเิพื่อกำรรองรบันโยบำยของ 
วช. โดยจะเป็นกลไกที่ขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และมหีน้ำที่รบัผดิชอบ 2 
ส่วนหลกั คอื งำนพฒันำระบบและบุคลำกร และ งำนพฒันำเครอืขำ่ยควำมรู ้และ ตดิตำมผล 

3. กำรพฒันำมำตรฐำนควำมปลอดภยัห้องปฏบิตักิำร โดยกำรจดัท ำระบบกำรจดักำรควำม
ปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิำรวจิยั (Safety Practice in Research Laboratory Management 
System) โดยกำรประสำนงำนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งเช่น 
ส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรม (สมอ.) หน่วยงำนจดัสรรทุนวจิยั สถำบนัอุดมศกึษำ
ต่ำงๆ เป็นตน้ 

4. ภำคหี้องปฏบิตักิำรที่เริม่ต้นไว้แล้วควรจะได้รบักำรสนับสนุนอย่ำงเหมำะสมเพื่อเป็นต้นแบบ
และเป็นแกนน ำในกำรขยำยงำนควำมปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิำรอื่นๆ โดยมกีำรจดัท ำเกณฑก์ำร
สนบัสนุนและกำรตดิตำมผลทีเ่ป็นรปูธรรมต่อไป 
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       และของเสยีอนัตรำย จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

นักวิจยั 

นำงสำววรรณ ี พฤฒถิำวร สถำบนัวจิยัสภำวะแวดลอ้ม จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ผศ. ดร.เสำวรตัน์ จนัทะโร ภำควชิำชวีเคม ีคณะวทิยำศำสตร ์ 
 จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั        
ผศ. ฉตัรชยั  วริยิะไกรกุล คณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ผศ. ดร.วรภทัร ์องิคโรจน์ฤทธิ ์ คณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
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เลขานุการและผู้ประสานงานโครงการ 

นำงสำวคุณชนก ปรชีำสถติย ์   ศูนยค์วำมเป็นเลศิแห่งชำตดิำ้นกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม 
       และของเสยีอนัตรำย จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
นำงสำวอศิรำ อำมนิ     ศูนยค์วำมเป็นเลศิแห่งชำตดิำ้นกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม 
       และของเสยีอนัตรำย จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
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รายชค่อภาคีสมาชิกห้องปฏิบติัการ 
โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัห้องปฏิบติัการวิจยัในประเทศไทย 
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ภาคีสมาชิกห้องปฏิบติัการ รุ่นท่ี 1 
 

 
 

ล าดบั ห้องปฏิบติัการ หวัหน้าห้องปฏิบติัการ หน่วยงาน 
1 หอ้งปฏบิตักิำร  

Plant extract and 
essential oil 

รศ.ดร. อรพนิ เกดิชชูืน่ สำยวชิำกำรจดักำรทรพัยำกรชวีภำพ  
คณะทรพัยำกรชวีภำพและเทคโนโลย ี
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี

2 หอ้งปฏบิตักิำร  
Plant science and 
analysis 

รศ.ดร. ณฎัฐำ เลำหกลุจติต ์ สำยวชิำเทคโนโลยชีวีเคม ี
คณะทรพัยำกรชวีภำพและเทคโนโลย ี
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี

3 หน่วยวจิยัเคมอีนิทรยี์
สงัเครำะห ์

รศ.ดร. ธรียทุธ วไิลวลัย ์ ภำควชิำเคม ีคณะวทิยำศำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

4 หอ้งปฏบิตักิำร 
Cyanobacterial 
biotechnology 

ศ.ดร. อรญั   อนิเจรญิศกัดิ ์ ภำควชิำชวีเคม ี 
คณะวทิยำศำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

5 หน่วยปฏบิตักิำร 
วจิยัแป้งและ 
ไซโคลเดกซท์รนิ 

ศ.ดร. เป่ียมสขุ  พงษ์สวสัดิ ์ ภำควชิำชวีเคม ี 
คณะวทิยำศำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

6 ศนูยเ์ชีย่วชำญเฉพำะ
ทำงดำ้นอณูชวีวทิยำ 
และจโีนมกุง้ 

ศ.ดร. อญัชล ี  ทศันำขจร ภำควชิำชวีเคม ี 
คณะวทิยำศำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

7 หอ้งวจิยัดำ้นกำรสกดั 
(Extraction)  

รศ.ดร. สมเกยีรต ิ 
งำมประเสรฐิสทิธิ ์

ภำควชิำเคมเีทคนิค คณะวทิยำศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

8 หอ้งวจิยัปิโตรเคม ี ผศ.ดร. นพดิำ หญิชรีะนนัทน์ ภำควชิำเคมเีทคนิค คณะวทิยำศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

9 Environmental chemical 
engineering&biochemical 
engineering laboratory   

รศ.ดร. ประเสรฐิ ภวสนัต ์ ภำควชิำวศิวกรรมเคม ี 
คณะวศิวกรรมศำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

10 หอ้งปฏบิตักิำรวจิยั 
เคมสีงัเครำะห ์ 

รศ. ดร. สภุำ หำรหนองบวั   ภำควชิำเคม ีคณะวทิยำศำสตร ์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

11 หน่วยวจิยัมลพษิและกำร
จดักำรทรพัยำกร 

ผศ.ดร. นเรศ  เชือ้สวุรรณ สำขำวชิำอนำมยัสิง่แวดลอ้ม  
ส ำนกัวชิำแพทยศำสตร ์ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำร ี
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ล าดบั ห้องปฏิบติัการ หวัหน้าห้องปฏิบติัการ หน่วยงาน 
12 หน่วยปฏบิตักิำรวจิยั

เนื้อเยือ่อนินทรยี ์
ศ.ทพ.ดร. ประสทิธิ ์ภวสนัต ์ ภำควชิำกำยวภิำคศำสตร ์ 

คณะทนัตแพทยศำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

13 หอ้งปฏบิตักิำร  
Cell signalling & 
protein function   

ผศ.ทพ.ดร. จรีสัย ์สจุรติกลุ ภำควชิำชวีเคม ี 
คณะทนัตแพทยศำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

14 ฝำ่ยเภสชัและผลติภณัฑ์
ธรรมชำต ิ 

ดร.ชลุรีตัน์ บรรจงลขิติกลุ สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 

15 หอ้งปฏบิตักิำร C306 
อำคำรเคม ี

ผศ.ดร. นภำ ตัง้เตรยีมจติมัน่ 
ผศ.ดร.เอกรฐั  ศรสีขุ 

คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยับรูพำ 

16 สว่นมำตรฐำนและ 
รบัรองระบบ 

น.ส. ศรินิภำ  ศรทีองทมิ        กรมสง่เสรมิคณุภำพสิง่แวดลอ้ม  
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

17 หอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ
สำรอนิทรยีร์ะเหยงำ่ย 
ในอำกำศ 

ดร. หทยัรตัน์ กำรเีวทย ์ กรมสง่เสรมิคณุภำพสิง่แวดลอ้ม  
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

18 หอ้งปฏบิตักิำรไดออกซนิ น.ส. รจุยำ บุณยทมุำนนท ์ กรมสง่เสรมิคณุภำพสิง่แวดลอ้ม  
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

19 หอ้งปฏบิตักิำรวจิยั  
ภำควชิำวศิวกรรมเคม ี 

อ.ดร.ธรวภิำ พวงเพช็ร ภำควชิำวศิวกรรมเคม ี 
คณะวศิวกรรมศำสตรแ์ละ 
เทคโนโลยอีตุสำหกรรม  
มหำวทิยำลยัศลิปำกร 

20 หอ้งปฏบิตักิำร  
NCE-EHWM 
 

น.ส. ฉนัทนำ  อนิทมิ ศนูยค์วำมเป็นเลศิแหง่ชำตดิำ้นกำร
จดักำรสิง่แวดลอ้มและของเสยี
อนัตรำย จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
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ภาคีสมาชิกห้องปฏิบติัการ รุ่นท่ี 2 
 

ล าดบั ห้องปฏิบติัการ หวัหน้าห้องปฏิบติัการ หน่วยงาน 
1 

 
1 หอ้งปฏบิตักิำร 

สว่นมำตรฐำนและรบัรองระบบ  
ศนูยว์จิยัและฝึกอบรม 
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม  
(หอ้งวเิครำะหค์ณุภำพน ้ำ) 
(หอ้ง 127-128) 

คณุศรินิภำ ศรทีองทมิ ศนูยว์จิยัและฝึกอบรมสิง่แวดลอ้ม  
กรมสง่เสรมิคณุภำพสิง่แวดลอ้ม 
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

2 หอ้งปฏบิตักิำร 
สว่นมำตรฐำนและรบัรองระบบ 
(ICP-OES)  
ศนูยว์จิยัและฝึกอบรมดำ้น
สิง่แวดลอ้ม (หอ้ง ICP-OES) 

2 3 หอ้งปฏบิตักิำรเทคโนโลยวีสัดุ 
(หอ้ง 221,223) 

คณุอรณุ คงแกว้ ส ำนกัเทคโนโลยชีมุชน 
กรมวทิยำศำสตรบ์รกิำร  
กระทรวงวทิยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี
 

4 หอ้งปฏบิตักิำรเทคโนโลย ี
ชวีภณัฑ ์(ดำ้นสมนุไพร)  
(หอ้ง 213, 213/1) 

คณุจติตเ์รขำ ทองมณี 

3 5 หอ้งปฏบิตักิำรเครือ่งมอืวเิครำะห ์
(หอ้ง 1520) 

คณุอบุล ฤกษ์อ ่ำ สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 
 6 หอ้งปฏบิตักิำรพฤกษเคม ี

(Phytochemistry) (หอ้ง 1524) 
ภญ.ดร.ศริเิพญ็ จรเิกษม 

7 หอ้งปฏบิตักิำรพนัธุพษิวทิยำ  
(Genetic Toxicology 
Laboratory)(หอ้ง 1533) 

ดร.ประไพภทัร คลงัทรพัย ์

4 8 หอ้งปฏบิตักิำรวจิยั  
SWBlab 2012 (หอ้ง 505) 

ศ.ดร.สวุบุญ จริชำญชยั 
 

วทิยำลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี  
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

5 กลุ่มเครอืขำ่ยมหำวทิยำลยัขอนแกน่ 
9 หอ้งปฏบิตักิำรคณะเภสชัศำสตร ์ รศ.ดร.วริชั เรอืงศรตีระกลู คณะเภสชัศำสตร ์ 

มหำวทิยำลยัขอนแกน่ 
10 หอ้งปฏบิตักิำร Catalysis and 

Hazardous waste 
ผศ.ดร.อำทติย ์เนรมติตกพงศ ์ ภำควชิำวศิวกรรมเคม ี

คณะวศิวกรรมศำสตร ์ 
มหำวทิยำลยัขอนแกน่ 
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ล าดบั ห้องปฏิบติัการ หวัหน้าห้องปฏิบติัการ หน่วยงาน 
11 หอ้งปฏบิตักิำรเคม ี

ภำควชิำวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
ผศ.ดร.เนตรนภสิ  
ตนัเตม็ทรพัย ์

ภำควชิำวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
คณะวศิวกรรมศำสตร ์ 
มหำวทิยำลยัขอนแกน่ 

12 หอ้งปฏบิตักิำรวเิครำะหเ์คม ี ดร. เกษสดุำ เดชภมิล ศนูยศ์กึษำคน้ควำ้และพฒันำ 
เกษตรกรรมภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
คณะเกษตรศำสตร ์ 
มหำวทิยำลยัขอนแกน่ 

6 13 หอ้งปฏบิตักิำรกลุ่มวจิยั 
พอลเิมอรธ์รรมชำต ิ
ส ำหรบัใชใ้นอตุสำหกรรมยำ  
(หอ้ง 203) 

ภก.รศ.ดร.สนทยำ  
ลิม้มทัวำภริตัิ ์

คณะเภสชัศำสตร ์ 
มหำวทิยำลยัศลิปำกร 

7 14 หอ้งปฏบิตักิำรรวม 4 
pharswu03309 (หอ้ง 309) 

ดร. วธ ูพรหมพทิยำรตัน์ สำขำวชิำเภสชัเวช 
คณะเภสชัศำสตร ์ 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

8 กลุ่มเครอืขำ่ย คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัมหดิล 
15 หอ้งปฏบิตักิำร NANOCAST 

Laboratory, Center for 
Catalysis (หอ้ง C205) 

รศ.ดร.เอกสทิธิ ์สมสขุ 
 

ภำควชิำเคม ีคณะวทิยำศำสตร ์ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

16 หอ้งปฏบิตักิำร Center for 
Surface Science & 
Engineering (หอ้ง C203/1) 

17 หอ้งปฏบิตักิำร C301 Lab 
(หอ้ง C301) 

ดร.จงกล ตนัตริุง่โรจน์ชยั 

ดร.ดวงใจ นำคะปรชีำ 

18 หอ้งปฏบิตักิำร Nanohybrid 
Laboratory(5th floor)  
(หอ้ง 551) 

อ.ดร.วุฒชิยั  
เอือ้วทิยำศภุร 

ภำควชิำเคม ีคณะวทิยำศำสตร ์ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 
 
 
 

9 กลุ่มเครอืขำ่ยคณะวทิยำศำสตรป์ระยกุต์ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 
19 หอ้งปฏบิตักิำรเคมวีจิยั  

เคมอีตุสำหกรรม มจพ. 
ICKMUTNB2-R1 (หอ้ง 817) 

ดร.ศริศิำส เอือ้ใจ 
 
 
 

ภำควชิำเคมอีตุสำหกรรม  
คณะวทิยำศำสตรป์ระยกุต ์
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอม 
เกลำ้พระนครเหนือ 
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ล าดบั ห้องปฏิบติัการ หวัหน้าห้องปฏิบติัการ หน่วยงาน 
20 หอ้งปฏบิตักิำรเคมวีจิยั  

เคมอีตุสำหกรรม มจพ. 
ICKMUTNB2-R2 (หอ้ง 821) 

 ภำควชิำเคมอีตุสำหกรรม  
คณะวทิยำศำสตรป์ระยกุต ์
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอม 
เกลำ้พระนครเหนือ 21 หอ้งปฏบิตักิำรเคมวีจิยั  

เคมอีตุสำหกรรม มจพ. 
ICKMUTNB2-R3 (หอ้ง 823) 

10 22 หอ้งปฏบิตักิำรโครงกำร
บณัฑติศกึษำ (หอ้ง BS 5206 )  

ผศ.ดร.เอกรฐั ศรสีขุ โครงกำรบณัฑติศกึษำ 
ฝำ่ยวจิยัและบณัฑติศกึษำ   
คณะวทิยำศำสตร ์  
มหำวทิยำลยับรูพำ 

23 หอ้งปฏบิตักิำรโครงกำร
บณัฑติศกึษำ (หอ้ง BS 6209 ) 

11 24 หอ้งปฏบิตักิำร 0301  
(หอ้ง 0301-0301/3) 

ผศ.ดร.อภริตัน์ เลำหบ์ุตร ี  ภำควชิำวศิวกรรมวสัด ุ 
คณะวศิวกรรมศำสตร ์ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

ดร.อมรรตัน์ เลศิวรสริกิลุ   

12 25 หอ้งปฏบิตักิำร Adsorption and 
Catalysis Laboratory  
(หอ้ง 610-610/1) 

รศ.ดร.นุรกัษ์ กฤษดำนุรกัษ์ ภำควชิำวศิวกรรมเคม ี
คณะวศิวกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
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บทสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”

สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ประสานงานโดย  ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย

ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-561-2445 ตอ 464 / 02-579-0593  โทรสาร 02-579-2283 / 02-940-6501
E-mail: nrct_lab@hotmail.com

ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการส่ิงแวดลอมและของเสียอันตราย
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 หอง 605 ซ.จุฬาฯ 12 ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-218-4251  โทรสาร 02-219-2250
E-mail: LabSafe.Team@gmail.com

ESPReL
บนเสนทางระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

หองปฏิบัติการ 




