แนวทางการดาเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัย
สาหรับห้องปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวกับสารเคมี
สำนั กงำนคณะกรรมกำรวิจัย แห่ งชำติ (วช.) มีนโยบำยให้ เกิดกำรจัดกำรควำมปลอดภัยขึ้นใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร จึ งส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรด ำเนิ น งำนโครงกำรยกระดั บ มำตรฐำนควำมปลอดภั ย
ห้ องปฏิ บั ติ กำรวิจั ย ในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in
Thailand (ESPReL) มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดควำมตระหนักเรื่องควำมปลอดภัย
กำรสร้ำงบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทุกระดับที่เอื้ อให้
เกิดกำรพัฒนำเรื่องนี้อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด กำรควำมปลอดภั ย ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรที่ เกี่ ย วกั บ สำรเคมี ข ยำยขอบเขต
ครอบคลุมถึงสถำบันกำรศึกษำ องค์กรของรัฐ และหน่วยงำนภำคเอกชน และขับเคลื่อนอย่ำงเป็นระบบ
ระดับ ชำติ และใช้ป ระโยชน์ ให้ ส อดคล้ องกั บระบบมำตรฐำนด้ ำนควำมปลอดภั ยห้ องปฏิบั ติกำร จึงได้
ประกำศนโยบำยส่งเสริมควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมีและกำรขับเคลื่อน (พ.ศ.25592563) โดยมีคณะกรรมกำรกำกับนโยบำยส่งเสริมควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมีและกำร
ขับเคลื่อน (พ.ศ.2559-2563) ทำหน้ำที่กำกับกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมกรอบกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยฯ
สำหรับนโยบำยฯ ดังกล่ำว โดยมีแนวทำงดังต่อไปนี้
1. วช. มุ่งที่จะสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนระดับชำติผลั กดันให้เกิดกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมีอย่ำงเป็นระบบ
2. วช. มุ่งที่จ ะทำให้เกิดกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบโดย
เชื่อมโยงกับกำรจัดสรรทุนวิจัย
3. วช. มุ่งที่จะพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมีอย่ำง
ต่อเนื่อง
4. วช. มุ่ งที่ จ ะพั ฒ นำบุ คลำกรและสร้ำงเครือ ข่ำยเพื่ อ ให้ เกิ ด กำรจัด กำรควำมปลอดภั ยของ
ห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมี
5. วช. มุ่งที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้หน่วยงำนเครือข่ำยมีควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบควำม
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมี
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
(1) เพื่อให้มีกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นระบบและมีควำมต่อเนื่อง
(2) เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยเกี่ยวกับห้องปฏิบัติกำร
ทั้ ง นี้ นั ก วิ จั ย ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด จะต้ อ งร่ ว มกั น พั ฒ นำให้ เกิ ด ระบบกำรส่ ง เสริ ม ให้
ห้องปฏิบัติกำรที่ มีกำรใช้ส ำรเคมีดำเนิน งำนวิจัยอย่ำ งปลอดภัย และสอดคล้องกับ “นโยบำยส่งเสริม
ควำมปลอดภัย ห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมีและกำรขับเคลื่อน (พ.ศ.2559-2563)” ของ วช. ด้วย
กำรใช้เครื่องมือที่โครงกำรพัฒนำขึ้น คือ ESPReL Checklists (esprel.labsafety.nrct.go.th) สำรวจสภำพ
ตนเอง และประเมินตนเองเป็นองค์ประกอบในกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย
ของแหล่ ง ทุ น ซึ่ ง เริ่ ม จำกกำรลงทะเบี ย นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรที่ ป ระสงค์ จ ะประเมิ น ตนเองด้ ว ย ESPReL
Checklist และดำเนินกำรและติดตำมกำรพัฒนำควำมปลอดภัย ด้วยกำรเปรียบเทียบผลประเมินเป็นระยะ ๆ
นักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติกำรเพื่ออ้ำงอิงในกำรขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุน
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แนวคิดเรื่องความปลอดภัย
จำกกำรศึกษำตัวอย่ำงกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรทั้งของต่ำงประเทศและในประเทศ
และกำรระดมข้อคิดเห็นจำกภำคีห้องปฏิบัติกำร พบว่ำองค์ประกอบของควำมปลอดภัยที่จะเป็นยุทธศำสตร์
ขับ เคลื่ อ นควำมปลอดภั ย นั้ น ประกอบด้วย 7 องค์ป ระกอบที่สั มพั นธ์กันเชื่อ มโยงกั บควำมเสี่ ยง ไม่ใช่
องค์ประกอบหรือปัจจัยเดี่ยว ๆ ดังนั้นกำรดำเนินกำรทั้งหลำยตั้งแต่กำรสร้ำงเครื่องมือและผลลัพธ์ที่จำเป็น
ทั้งหมดต้องคำนึงถึงทั้ง 7 องค์ประกอบว่ำเกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงอย่ำงไร

1) การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย ที่ต้องทำหลำยด้ำนสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับนโยบำย
ที่เห็นควำมสำคัญของงำนด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร จึงควรมีข้อมูลระดับนโยบำย/แผนงำนทั้ง
เชิงโครงสร้ำงและกำรกำหนดผู้รับผิดชอบ รูปธรรมของผลผลิตด้ำนนี้ อำจมีได้ตั้งแต่คำสั่ง ประกำศแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ หรือแผนปฏิบัติที่ได้มำจำกกระบวนกำรพิจำรณำร่วมกัน
2) ระบบการจัดการสารเคมี ที่สำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสำร มีระบบกำรจัดกำรสำรเคมี
ที่ดี ทั้งระบบข้อมูล กำรจัดเก็บ กำรเคลื่อนย้ำย และกำรจัดกำรสำรที่ไม่ใช้แล้ว หัวใจสำคัญของกำรจัดกำร
สำรเคมีในอันดับแรกคือ ‘สำรบบสำรเคมี’ (chemical inventory) หำกปรำศจำกสำรบบสำรเคมีซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นแล้ว กำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรทำงำนและกำรรับมือกับสำรเคมีอย่ำงถูกต้องจะเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อ
ประมวลข้อมูลสำรเคมีและจัดทำเป็นรำยงำนเป็นระยะ ๆ ก็สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรแบ่งปันสำรเคมี รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรและจัดสรรงบประมำณด้วย
3) ระบบการจัดการของเสีย ที่มีระบบข้อมูลกำรจำแนกและกำรเก็บที่ถูกวิธี เพื่อรอกำรกำจัดโดย
ไม่มีกำรแพร่กระจำยสู่สิ่งแวดล้อม ข้อมูลของเสียจะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรประเมินควำม
เสี่ยงจำกอันตรำยของของเสีย ตลอดจนกำรจัดเตรียมงบประมำณในกำรกำจัด
4) ลักษณะทางกายภาพของห้ องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่เอื้อต่อกำรทำงำนอย่ำง
ปลอดภัยทั้งในภำวะปกติและฉุกเฉิน รำยกำรสำรวจควรประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม
ดูพื้นที่กำรใช้งำนจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้ำและกำรระบำยอำกำศ ระบบสำธำรณูปโภค และ
ระบบฉุกเฉิน
5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย ต้องบริหำรควำมเสี่ยงจำกข้อมูลจริง ที่มีลำดับควำมคิด
ตั้งต้นจำกกำรกำหนดได้ว่ำอะไรคือปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงำนต้องรู้ว่ำใช้สำรใด คนอื่นในที่เดียวกันกำลังทำอะไร
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ที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำยภำพคืออะไร มีกำรประเมินควำมเสี่ยงหรือไม่ รำยกำรสำรวจจะช่วย
กระตุ้นควำมคิดได้อย่ำงละเอียด สร้ำงควำมตระหนักรู้ไปในตัว รำยงำนควำมเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในกำร
บริหำรงบประมำณ เพรำะจัดกำรได้บนฐำนของข้อมูลจริง ส่วนควำมพร้อมและกำรตอบโต้กรณีฉุกเฉินนั้น
อยู่ภำยใต้หัวข้อกำรจัดกำรควำมปลอดภัย เพื่อเป็นมำตรฐำนกำรป้องกัน เช่น กำรมีผังพื้นที่ใช้สอย ทำงออก
อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งกำรมีแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ซึ่งหมำยถึงกำรจัดกำร
เบื้องต้น กำรแจ้งเหตุและข้อปฏิบัติทั่วไป
6) การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จะช่วยลดกำรเกิดอันตรำยจำก
พฤติกรรมเสี่ยง ต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยให้ควำมรู้พื้นฐำนที่เหมำะสม จำเป็น และ
อย่ำงต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่มีบทบำทต่ำงกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงดี
หำกบุคคลในองค์กร/หน่วยงำนขำดควำมรู้และทักษะ ขำดควำมตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิด
อันตรำยและควำมเสียหำยต่ำง ๆ ได้
7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่องยั่งยืน
ระบบเอกสำรจะเป็นหลักฐำนบันทึกที่สำมำรถส่งงำนต่อกันได้หำกมีกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นกำรต่อ
ยอดของควำมรู้ในทำงปฏิบัติ ให้กำรพัฒนำควำมปลอดภัยเป็นไปได้อย่ำงต่อเนื่อง
การยกระดับความปลอดภัย
กำรพัฒนำควำมปลอดภัยต้องกำรวิธีบ่งชี้สภำพตั้งต้นและสภำพที่เปลี่ยนแปลงไป ESPReL Checklists
(esprel.labsafety.nrct.go.th) ได้ถูกออกแบบมำให้เป็นเครื่องมือสำรวจสภำพของห้องปฏิบัติกำรด้วยตนเอง
ครบทั้ง 7 องค์ประกอบของควำมปลอดภัย นับว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกำรสร้ำงควำมตระหนักเรื่องควำม
ปลอดภัยพร้อม ๆ กันไปด้วย เมื่อรู้ว่ำอะไรคือปัจจัยที่ถูกต้องและครบถ้วนในแต่ละองค์ประกอบควำมปลอดภัย
ผลกำรประเมินด้วยโปรแกรมจัดกำรในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศแสดงออกมำได้เป็นข้อมูลควำมถี่หรือเป็ น
กรำฟ และสำมำรถประมวลผลเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มได้ด้วย กำรแสดงผลกำรประเมินเชิงเปรียบเทียบก็
เพื่อให้ผู้ใช้รู้สถำนะควำมปลอดภัยของตนเอง ไม่ใช่กำรประเมินเพื่อแสดงผลงำนต่อบุคคลอื่น หำกผู้ใช้ไม่
เข้ำใจในเจตนำรมณ์ของกำรประเมินหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะทำให้ได้ผลที่คลำดเคลื่อนจำกควำมจริงและ
อำจไม่เกิดกำรแก้ไข ประโยชน์จำกกำรประมวลผลของ ESPReL Checklists นอกจำกจะทำให้รู้สภำพของ
ห้องปฏิบัติกำรของตนเองแล้ว อำจใช้เป็นหลักฐำนในกำรจัดทำข้อเสนอและงบประมำณเพื่อกำรปรับปรุง
ด้วย สำหรับผู้บริหำรที่มีห้องปฏิบัติกำรหลำยห้อง อำจใช้ผลจำก checklists ในกำรติดตำมสนับสนุนให้เกิด
กำรพัฒนำควำมปลอดภัยในภำพรวมต่อไป ภำพรวมของข้อมูลต่ำง ๆ เช่น กำรใช้สำรเคมี ชนิดและปริมำณ
ของเสีย ยังนำไปสู่กำรติดตำมควำมเคลื่อนไหว และกำรจัดเตรียมงบประมำณบนฐำนของข้อมูลจริง ตัวอย่ำง
รำยงำนผลกำรสำรวจสภำพ (ผนวก 17)
ระบบส ำรวจสภำพควำมปลอดภัยห้ องปฏิบัติกำรในรูปแบบของเว็บไซต์ เป็นเครื่องมือท ำงำน
ชิ้นหนึ่งเท่ำนั้น ยังมีเครื่ องมือที่ห้องปฏิบัติกำรใช้ได้อีกหลำยชนิด มีทั้งโปรแกรมกำรจัดกำรสำรเคมี ซึ่ง
หน่วยงำนสำมำรถขอใช้โปรแกรมดังกล่ำวจำก วช. ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรเคมี ได้ ในภำพรวมขององค์ ก ร กำรจั ด ท ำเว็ บ ไซต์ ฐ ำนควำมรู้ เกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำควำมปลอดภั ย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร หรื อ ESPReL Knowledge Platform, ENoP (labsafety.nrct.go.th) เป็ น สื่ อ เพื่ อ กำร
สร้ำงควำมรู้สองทำง ทำงหนึ่งคือ มีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสำรเคมี กฎหมำย กำรบริหำร
จัดกำร ฯลฯ ที่บรรจุไว้แล้วและพร้อมใช้งำน อีกทำงหนึ่งคือ พื้นที่ที่จัดไว้สำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำน
กระดำนถำม-ตอบ และกำรสื่อข่ำวสำร เว็บไซต์และสำระที่พัฒนำขึ้นนี้นอกจำกจะเป็นสื่อกลำงกำรแลกเปลี่ยน
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ควำมรู้แล้ว ยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒ นำควำมรู้ต่อยอดอย่ำงต่อเนื่องได้ เช่น กำรแสดงข้ อมูล best
practice ในที่ต่ำง ๆ ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์ กรณีศึกษำหรือสำระกำรฝึกอบรม เป็นต้น

ตัวอย่างรายงานผลสถานภาพ
ห้องปฏิบ ัติการ ก ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ESPReL

สามารถเรียกข้อมูลในรูปแบบ Microsoft excel ได้

ตัวอย่ำงรำยงำนผลสถำนภำพควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรในแต่ละองค์ประกอบควำมปลอดภัย
(เรื่อง)

ตัวอย่ำงกรำฟแสดงผลสถำนภำพควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรในแต่ละองค์ประกอบ
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ข้อกาหนดสาหรับการกรอกข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
ที่เสนอของบประมาณผ่านสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้เสนอข้อเสนอกำรวิจัย ที่มีกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมี เพื่อขอรับงบประมำณผ่ำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ต้องกรอกเลขทะเบียนห้องปฏิบัติกำร ซึ่งเป็นเลขที่ได้มำจำกกำรสมัคร
สมำชิกเข้ ำใช้ ระบบ 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
เพิ่มเติมได้ตำมจำนวนห้องปฏิบัตกิ ำรที่ใช้จริง
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