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แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัย 
ส าหรับห้องปฏิบัตกิารที่เกี่ยวกับสารเคมี 

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) มีนโยบำยให้เกิดกำรจัดกำรควำมปลอดภัยขึ้นใน
ห้องปฏิบัติกำร จึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ห้องปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in 
Thailand (ESPReL) มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพ่ือส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดควำมตระหนักเรื่องควำมปลอดภัย  
กำรสร้ำงบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทุกระดับที่เอ้ื อให้
เกิดกำรพัฒนำเรื่องนี้อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดกำรควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมีขยำยขอบเขต
ครอบคลุมถึงสถำบันกำรศึกษำ องค์กรของรัฐ และหน่วยงำนภำคเอกชน และขับเคลื่อนอย่ำงเป็นระบบ
ระดับชำติ และใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับระบบมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร จึงได้
ประกำศนโยบำยส่งเสริมควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมีและกำรขับเคลื่อน (พ.ศ.2559 -
2563) โดยมีคณะกรรมกำรก ำกับนโยบำยส่งเสริมควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมีและกำร
ขับเคลื่อน (พ.ศ.2559-2563) ท ำหน้ำที่ก ำกับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกรอบกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยฯ 
ส ำหรับนโยบำยฯ ดังกล่ำว โดยมีแนวทำงดังต่อไปนี้ 

1. วช. มุ่งที่จะสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนระดับชำติผลักดันให้เกิดกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติกำรที่เก่ียวกับสำรเคมีอย่ำงเป็นระบบ 

2. วช. มุ่งที่จะท ำให้เกิดกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบโดย
เชื่อมโยงกับกำรจัดสรรทุนวิจัย  

3. วช. มุ่งที่จะพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมีอย่ำง
ต่อเนื่อง  

4. วช. มุ่งที่จะพัฒนำบุคลำกรและสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือให้เกิดกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติกำรที่เก่ียวกับสำรเคมี 

5. วช. มุ่งที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้หน่วยงำนเครือข่ำยมีควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบควำม
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรที่เก่ียวกับสำรเคมี  

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
 (1)  เพ่ือให้มีกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นระบบและมีควำมต่อเนื่อง 
 (2)  เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยเกี่ยวกับห้องปฏิบัติกำร 

 ทั้งนี้นักวิจัยร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด จะต้องร่วมกันพัฒนำให้ เกิดระบบกำรส่งเสริมให้
ห้องปฏิบัติกำรที่มีกำรใช้สำรเคมีด ำเนินงำนวิจัยอย่ำงปลอดภัย และสอดคล้องกับ “นโยบำยส่งเสริม
ควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมีและกำรขับเคลื่อน (พ.ศ.2559 -2563)” ของ วช. ด้วย
กำรใช้เครื่องมือที่โครงกำรพัฒนำขึ้น คือ ESPReL Checklists (esprel.labsafety.nrct.go.th) ส ำรวจสภำพ
ตนเอง และประเมินตนเองเป็นองค์ประกอบในกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย
ของแหล่งทุน ซึ่งเริ่มจำกกำรลงทะเบียนห้องปฏิบัติกำรที่ประสงค์จะประเมินตนเองด้วย ESPReL 
Checklist และด ำเนินกำรและติดตำมกำรพัฒนำควำมปลอดภัยด้วยกำรเปรียบเทียบผลประเมินเป็นระยะ ๆ 
นักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติกำรเพ่ืออ้ำงอิงในกำรขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุน 
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แนวคิดเรื่องความปลอดภัย 
 จำกกำรศึกษำตัวอย่ำงกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรทั้งของต่ำงประเทศและในประเทศ
และกำรระดมข้อคิดเห็นจำกภำคีห้องปฏิบัติกำร พบว่ำองค์ประกอบของควำมปลอดภัยที่จะเป็นยุทธศำสตร์
ขับเคลื่อนควำมปลอดภัยนั้น ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันเชื่อมโยงกับควำมเสี่ยง ไม่ใช่
องค์ประกอบหรือปัจจัยเดี่ยว ๆ ดังนั้นกำรด ำเนินกำรทั้งหลำยตั้งแต่กำรสร้ำงเครื่องมือและผลลัพธ์ที่จ ำเป็น
ทั้งหมดต้องค ำนึงถึงท้ัง 7 องค์ประกอบว่ำเกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงอย่ำงไร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1) การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย ที่ต้องท ำหลำยด้ำนสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับนโยบำย

ที่เห็นควำมส ำคัญของงำนด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร จึงควรมีข้อมูลระดับนโยบำย/แผนงำนทั้ง
เชิงโครงสร้ำงและกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ รูปธรรมของผลผลิตด้ำนนี้ อำจมีได้ตั้งแต่ค ำสั่ง ประกำศแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ หรือแผนปฏิบัติที่ได้มำจำกกระบวนกำรพิจำรณำร่วมกัน 

2) ระบบการจัดการสารเคมี ที่สำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสำร มีระบบกำรจัดกำรสำรเคมี
ที่ดี ทั้งระบบข้อมูล กำรจัดเก็บ กำรเคลื่อนย้ำย และกำรจัดกำรสำรที่ไม่ใช้แล้ว หัวใจส ำคัญของกำรจัดกำร
สำรเคมีในอันดับแรกคือ ‘สำรบบสำรเคมี’ (chemical inventory) หำกปรำศจำกสำรบบสำรเคมีซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นแล้ว กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรท ำงำนและกำรรับมือกับสำรเคมีอย่ำงถูกต้องจะเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อ
ประมวลข้อมูลสำรเคมีและจัดท ำเป็นรำยงำนเป็นระยะ ๆ ก็สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กำรแบ่งปันสำรเคมี รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรและจัดสรรงบประมำณด้วย 

3) ระบบการจัดการของเสีย ที่มีระบบข้อมูลกำรจ ำแนกและกำรเก็บที่ถูกวิธี เพ่ือรอกำรก ำจัดโดย
ไม่มีกำรแพร่กระจำยสู่สิ่งแวดล้อม ข้อมูลของเสียจะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรประเมินควำม
เสี่ยงจำกอันตรำยของของเสีย ตลอดจนกำรจัดเตรียมงบประมำณในกำรก ำจัด 

4)  ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ  ที่เอ้ือต่อกำรท ำงำนอย่ำง
ปลอดภัยทั้งในภำวะปกติและฉุกเฉิน รำยกำรส ำรวจควรประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม 
ดูพ้ืนที่กำรใช้งำนจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้ำและกำรระบำยอำกำศ ระบบสำธำรณูปโภค และ
ระบบฉุกเฉิน 

5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย ต้องบริหำรควำมเสี่ยงจำกข้อมูลจริง ที่มีล ำดับควำมคิด
ตั้งต้นจำกกำรก ำหนดได้ว่ำอะไรคือปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงำนต้องรู้ว่ำใช้สำรใด คนอ่ืนในที่เดียวกันก ำลังท ำอะไร
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ที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำยภำพคืออะไร มีกำรประเมินควำมเสี่ยงหรือไม่ รำยกำรส ำรวจจะช่วย
กระตุ้นควำมคิดได้อย่ำงละเอียด สร้ำงควำมตระหนักรู้ไปในตัว รำยงำนควำมเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในกำร
บริหำรงบประมำณ เพรำะจัดกำรได้บนฐำนของข้อมูลจริง ส่วนควำมพร้อมและกำรตอบโต้กรณีฉุกเฉินนั้น 
อยู่ภำยใต้หัวข้อกำรจัดกำรควำมปลอดภัย เพ่ือเป็นมำตรฐำนกำรป้องกัน เช่น กำรมีผังพ้ืนที่ใช้สอย ทำงออก 
อุปกรณ์เครื่องมือส ำหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งกำรมีแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ซึ่งหมำยถึงกำรจัดกำร
เบื้องต้น กำรแจ้งเหตุและข้อปฏิบัติทั่วไป 

6) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จะช่วยลดกำรเกิดอันตรำยจำก
พฤติกรรมเสี่ยง ต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับที่เก่ียวข้อง โดยให้ควำมรู้พ้ืนฐำนที่เหมำะสม จ ำเป็น และ
อย่ำงต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่มีบทบำทต่ำงกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงด ี
หำกบุคคลในองค์กร/หน่วยงำนขำดควำมรู้และทักษะ ขำดควำมตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิด
อันตรำยและควำมเสียหำยต่ำง ๆ ได้  

7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร เป็นสิ่งที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่องยั่งยืน 
ระบบเอกสำรจะเป็นหลักฐำนบันทึกที่สำมำรถส่งงำนต่อกันได้หำกมีกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นกำรต่อ
ยอดของควำมรู้ในทำงปฏิบัติ ให้กำรพัฒนำควำมปลอดภัยเป็นไปได้อย่ำงต่อเนื่อง 

การยกระดับความปลอดภัย 
 กำรพัฒนำควำมปลอดภัยต้องกำรวิธีบ่งชี้สภำพตั้งต้นและสภำพที่เปลี่ยนแปลงไป ESPReL Checklists 
(esprel.labsafety.nrct.go.th) ได้ถูกออกแบบมำให้เป็นเครื่องมือส ำรวจสภำพของห้องปฏิบัติกำรด้วยตนเอง 
ครบทั้ง 7 องค์ประกอบของควำมปลอดภัย นับว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกำรสร้ำงควำมตระหนักเรื่องควำม
ปลอดภัยพร้อม ๆ กันไปด้วย เมื่อรู้ว่ำอะไรคือปัจจัยที่ถูกต้องและครบถ้วนในแต่ละองค์ประกอบควำมปลอดภัย 
ผลกำรประเมินด้วยโปรแกรมจัดกำรในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศแสดงออกมำได้เป็นข้อมูลควำมถี่หรือเป็น
กรำฟ และสำมำรถประมวลผลเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มได้ด้วย กำรแสดงผลกำรประเมินเชิงเปรียบเทียบก็
เพ่ือให้ผู้ใช้รู้สถำนะควำมปลอดภัยของตนเอง ไม่ใช่กำรประเมินเพ่ือแสดงผลงำนต่อบุคคลอ่ืน หำกผู้ใช้ไม่
เข้ำใจในเจตนำรมณ์ของกำรประเมินหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะท ำให้ได้ผลที่คลำดเคลื่อนจำกควำมจริงและ
อำจไม่เกิดกำรแก้ไข ประโยชน์จำกกำรประมวลผลของ ESPReL Checklists นอกจำกจะท ำให้รู้สภำพของ
ห้องปฏิบัติกำรของตนเองแล้ว อำจใช้เป็นหลักฐำนในกำรจัดท ำข้อเสนอและงบประมำณเพ่ือกำรปรับปรุง
ด้วย ส ำหรับผู้บริหำรที่มีห้องปฏิบัติกำรหลำยห้อง อำจใช้ผลจำก checklists ในกำรติดตำมสนับสนุนให้เกิด
กำรพัฒนำควำมปลอดภัยในภำพรวมต่อไป ภำพรวมของข้อมูลต่ำง ๆ เช่น กำรใช้สำรเคมี ชนิดและปริมำณ
ของเสีย ยังน ำไปสู่กำรติดตำมควำมเคลื่อนไหว และกำรจัดเตรียมงบประมำณบนฐำนของข้อมูลจริง ตัวอย่ำง
รำยงำนผลกำรส ำรวจสภำพ (ผนวก 17) 

ระบบส ำรวจสภำพควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรในรูปแบบของเว็บไซต์ เป็นเครื่องมือท ำงำน  
ชิ้นหนึ่งเท่ำนั้น ยังมีเครื่องมือที่ห้องปฏิบัติกำรใช้ได้อีกหลำยชนิด มีทั้งโปรแกรมกำรจัดกำรสำรเคมี  ซึ่ง
หน่วยงำนสำมำรถขอใช้โปรแกรมดังกล่ำวจำก วช. ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรเคมีได้ในภำพรวมขององค์กร กำรจัดท ำเว็บไซต์ฐำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมปลอดภัย
ห้องปฏิบัติกำร หรือ ESPReL Knowledge Platform, ENoP (labsafety.nrct.go.th) เป็นสื่อเพ่ือกำร
สร้ำงควำมรู้สองทำง ทำงหนึ่งคือ มีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสำรเคมี กฎหมำย กำรบริหำร
จัดกำร ฯลฯ ที่บรรจุไว้แล้วและพร้อมใช้งำน อีกทำงหนึ่งคือ พื้นที่ที่จัดไว้ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำน
กระดำนถำม-ตอบ และกำรสื่อข่ำวสำร เว็บไซต์และสำระที่พัฒนำขึ้นนี้นอกจำกจะเป็นสื่อกลำงกำรแลกเปลี่ยน

http://labsafety.nrct.go.th/
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ควำมรู้แล้ว ยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ต่อยอดอย่ำงต่อเนื่องได้ เช่น กำรแสดงข้ อมูล best 
practice ในที่ต่ำง ๆ ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์ กรณีศึกษำหรือสำระกำรฝึกอบรม เป็นต้น 

ตัวอย่างรายงานผลสถานภาพ 

ตัวอย่ำงรำยงำนผลสถำนภำพควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรในแต่ละองค์ประกอบควำมปลอดภัย 
(เรื่อง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่ำงกรำฟแสดงผลสถำนภำพควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรในแต่ละองค์ประกอบ 

หอ้งปฏบิตักิาร ก ภาควชิาเคม ี 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัย ESPReL 

สามารถเรยีกข้อมูลในรปูแบบ Microsoft excel ได ้
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ข้อก าหนดส าหรับการกรอกข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 
ที่เสนอของบประมาณผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 ผู้เสนอข้อเสนอกำรวิจัย ที่มีกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมี เพ่ือขอรับงบประมำณผ่ำน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติต้องกรอกเลขทะเบียนห้องปฏิบัติกำร ซึ่งเป็นเลขที่ได้มำจำกกำรสมัคร
สมำชิกเข้ำใช้ระบบ ESPReL Checklists (esprel.labsafety.nrct.go.th) โดยระบบ ESPReL จะก ำหนด
เลขทะเบียนให้ 1 เลขทะเบียนต่อ 1 ห้องปฏิบัติกำร เข้ำในระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (National 
Research Management System : NRMS)  
 
หมำยเหตุ : หำกข้อเสนอกำรวิจยั 1 โครงกำร มีกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรมำกกว่ำ 1 ห้อง นักวิจัยสำมำรถกรอกข้อมูลฯ 

เพิ่มเตมิไดต้ำมจ ำนวนห้องปฏิบัตกิำรที่ใช้จริง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


