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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบัน การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นด้าน

เศรษฐกิจนั้น ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเผชิญอยู่กับอันตรายจากการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากการ

ขยายขอบข่ายงานห้องปฏิบัติการ กระบวนการทดลองแบบใหม่ และการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายมากขึ้น นอกจากนี้

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับหรือข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห้องปฏิบัติการ

ด้านความปลอดภัยโดยตรง จึงทำาให้การดำาเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในประเทศไทยนั้น ยังไม่มี

รูปแบบและกลไกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาการ

จัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ที่เป็นตัวอย่างและสามารถนำาไปปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ โดยการวิจัยและพัฒนาเอกสารคู่มือการจัดการความปลอดภัยและนำาไปทดลอง

ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการนำาร่อง คือ ห้องปฏิบัติการโลหะและธาตุปริมาณน้อย โครงการเคมี ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่

ให้บริการทดสอบทางเคมี ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แต่ยังไม่มี

การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม จึงมีความคล้ายคลึงกับห้องปฏิบัติการ

ทดสอบทางเคมีอื่นๆ ของ วศ. ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมต่อการศึกษาภายใต้ขอบข่ายของการศึกษาวิจัย จากการ

ศึกษาวิจัยได้มีการพัฒนาเอกสารคู่มือการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้เหมาะสมกับการทดลองปฏิบัติ

ในห้องปฏิบัติการนำาร่องตามสถานภาพปัจจุบัน ผลการทดลองปฏิบัติเอกสารคู่มือฯ ในห้องปฏิบัติการโลหะและธาตุ

ปริมาณน้อย พบว่า ผลการประเมินระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการก่อนการนำาเอกสารคู่มือฯ ทดลองปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 29.5 และผลการประเมินระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายหลังการนำาเอกสารคู่มือฯ ไป

ทดลองปฏิบัติ ในระยะเวลา 4 เดือน คิดเป็นร้อยละ 46.2 และ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 60.2 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน

16.7 และ 30.7 ตามลำาดับ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าห้องปฏิบัติการมีการจัดการความปลอดภัยท่ีดีข้ึน ผลการศึกษาวิจัยน้ี

สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยให้กับห้องปฏิบัติการอื่นๆ ของ วศ. และหน่วย

งานอื่นๆ ได้ 
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Abstract 
 Currently, the development in the capacity of laboratories in Thailand evolves very rapidly 

resulting in higher risks and adversely health impacts to laboratory workers. However, it is the fact that 

Thailand does not have acts, regulations or decrees issued to directly help the safety management in 

laboratories. The study aims to generate recommendations with practical approaches to improve safety 

management for laboratories of the Department of Science Service (DSS). In this study, the metal and 

trace elements testing laboratory is selected for study. The use of this laboratory as a pilot laboratory is 

suitable in term of its functionality and old laboratory design similar to most laboratories in DSS. Moreover, 

the pilot laboratory does not have systematic safety management although it has been accredited for

ISO/IEC 17025. The development of laboratory safety management guideline in this study is determined 

to provide recommendations to establish good laboratory safety practices that are proper for use in the 

chemical testing laboratories in DSS. The safety assessment of the pilot laboratory shows an increasing of 

better safety management. The audits show improving of safety management from 29.5% to 46.2% within 

4 months and to 60.2% within 12 months. The results of this study provide practical safety management 

example and can be used as a guideline for other DSS laboratories to develop effective safety management 

as well.
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1.	บทนำา	(Introduction)
 การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนั้นมีความเป็น

อันตรายและความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่เกิด

จากสารเคมี เชื ้อโรค หรือเกิดจากโครงสร้างพื้นฐาน

ที่มีการออกแบบและการจัดการด้านความปลอดภัยไม่

ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในห้อง

ปฏิบัติการ ทำาให้สูญเสียงบประมาณ มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติ

การและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ในประเทศที่พัฒนาแล้ว

นั้นมีการบังคับใช้กฎหมายห้องปฏิบัติการด้านความ

ปลอดภัย เช่น การประกาศใช้ OSHA Laboratory 

Standard ของกรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา[1] 

ซึ่งบังคับให้มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีองค์กรด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิด

จากแนวร่วม 34 ประเทศ หรือ Organisation for

Economic Co-operation and Development (OECD)

ที่พัฒนา Good Laboratory Practice (GLP) ที่มีส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างการนำา GLP มาใช้ในประชาคม

ยุโรปหรือ European Union (EU) ได้แก่ การออก

กฎหมาย EU GLP Directives และ UK GLP Regulations

ในปัจจุบันน้ัน ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย กฎกระทรวง 

ประกาศ ข้อบังคับหรือข้อกำาหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่มีผลใน

เชิงการบังคับใช้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสำาหรับห้องปฏิบัติ

การวิจัย ทดสอบ และการเรียนการสอน จึงทำาให้การ

ดำาเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการใน

ประเทศไทยน้ันยังไม่มีรูปแบบและกลไกที่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ห้องปฏิบัติการในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนอยู่เป็น

เนื่องๆ ซึ่งแสดงถึงการจัดการความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาการ

จัดการห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่มี

ความสำาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาการจัดการ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ซึ่งมี

อันตรายและความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น

อันเนื่องมาจากการขยายขอบข่ายงานห้องปฏิบัติการ 

กระบวนการทดลองแบบใหม่ และการใช้สารเคมีที ่

เป็นอันตรายมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการ

ทดสอบทางเคมีเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและส่งเสริม

เศรษฐกิจของประเทศ การจัดการความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการจะช่วยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจาก

ความเจ็บป่วยของบุคลากรและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ลดการสูญเสียงบประมาณจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้อง

ปฏิบัติการ ลดงบประมาณในการสั่งซื้อสารเคมีจากการ

เพ่ิมความสามารถในการใช้สารเคมีอย่างคุ้มค่า และอื่นๆ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่อไป

 การศึกษาวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ เสนอ

แนะแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ที่เป็นตัวอย่าง และ

สามารถนำาไปปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์

บริการ (วศ.) โดยการวิจัยพัฒนาเอกสารคู่มือการจัดการ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและนำาไปทดลอง

ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการนำาร่อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ

โลหะและธาตุปริมาณน้อย โครงการเคมี ที่ให้บริการ

ทดสอบปริมาณโลหะและธาตุปริมาณน้อยในผลิตภัณฑ์

โลหะ โลหะผสม เครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทโลหะและ

ไม้ ผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก และเครื่องประดับโลหะ 

 การพัฒนาคู่มือการจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการในการศึกษาวิจัยนี้นั้น เกิดจากการศึกษา

แนวทางการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ท้ังในและต่างประเทศ ประกอบกับการวิเคราะห์สถานภาพ

ปัจจุบันของห้องปฏิบัติการของ วศ. และการรับฟังความ

คิดเห็นจากบุคลากรของจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน วศ.

เพื่อการพัฒนาเอกสารคู่มือการจัดการความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนา

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของ วศ. และความเป็น

ไปได้ในการนำาไปใช้จริง ประกอบกับการทดลองปฏิบัติ

ในห้องปฏิบัติการนำาร่อง จำานวน 1 ห้อง เป็นเวลา 12 เดือน
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โดยผลการศึกษาได้นำามาวิเคราะห์และรวบรวมไว้เพื่อ

เป็นข้อมูลในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการด้าน

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สามารถนำาไปใช้เป็น

แนวทางและต้นแบบให้แก่ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ใน วศ. 

และห้องปฏิบัติการของหน่วยงานอื่นๆ ได้

2.	วิธีการวิจัย	(Experimental)
 2.1	ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

  ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยการศึกษา

กฎหมายและมาตรฐานด้านการจัดการความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการของต่างประเทศ [2] [3] และของ

ประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงประกอบการพัฒนา

เอกสารคู่มือการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 2.2	 วิเคราะห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนำาร่อง

เบ้ืองต้น

  ศึกษาสภาพภาพเบ้ืองต้นของห้องปฏิบัติการ

และห้องปฏิบัติการนำาร่อง รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ

จัดทำาเอกสารคู่มือการจัดการความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการให้เหมาะกับการทดลองปฏิบัติในห้องปฏิบัติ

การนำาร่องของโครงการฯ ตลอดจนจัดทำาแบบประเมิน

ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนำาร่อง และประเมิน

ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนำาร่องก่อนการ

ทดลองใช้เอกสารคู่มือฯ และบันทึกผล

 2.3	จัดทำาเอกสารคู่มือการจัดการความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการ

  - รวบรวมข้อคิดเห็นจากบุคลากรผู้ ร่ วม

โครงการวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของ วศ. และจัดทำาร่าง

เอกสารคู่มือการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการด้านความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการของ วศ. 

  - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อคิดเห็นจากบุคลากร

ห้องปฏิบัติการนำาร่องและปรับปรุงร่างเอกสารคู่มือฯ

เพ่ือจัดทำาเป็นเอกสารคู่มือการจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ สำาหรับห้องปฏิบัติการนำาร่อง และนำาไป

ทดลองปฏิบัติ

 2.4	ทดลองปฏิบัติในห้องปฏิบัติการนำาร่อง	และ

รวบรวมข้อมูล

  นำาเอกสารคู่มือการจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ ท่ีจัดทำาข้ึนไปทดลองปฏิบัติในห้องปฏิบัติ

การนำาร่อง โดยนำาข้อมูลในเอกสารไปใช้ประกอบการ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการระบบความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ รวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูลการทดลอง

ใช้เอกสารคู่มือฯ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555-28 กุมภาพันธ์ 

2556

 2.5	ประเมินระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ

การนำาร่องภายหลังการทดลองปฏิบัติ

  นำาแบบประเมินระบบความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการนำาร่องที่จัดทำาขึ้นในข้อ 2.2 มาประเมินระบบ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนำาร่องภายหลังการ

ทดลองปฏิบัติเอกสารคู่มือฯ โดยประเมินภายหลังการ

ทดลองปฏิบัติเป็นเวลา 4 เดือน และ 12 เดือน และ

บันทึกผลการประเมิน

 2.6	วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคการนำาไปใช้

วิเคราะห์

  ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคการนำาเอกสารคู่มือฯ

ไปทดลองปฏิบัติในห้องปฏิบัติการนำาร่อง ภายหลัง 12 เดือน

และบันทึกข้อมูล

	 2.7	สรุปผลการวิจัย

  รวบรวมข้อมูลการนำาเอกสารคู่มือฯ ไปทดลอง

ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการนำาร่อง ผลการประเมินระบบ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการก่อนและหลังการ

ทดลองใช้เอกสารคู่มือฯ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนำาร่อง และสรุปผลการ

วิจัย
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3.	ผลและวิจารณ์	(Results	and	Discussion)
 การวิเคราะห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ

การนำาร่อง คือห้องปฏิบัติการโลหะและธาตุปริมาณน้อย

โครงการเคมี ของ วศ. เบื้องต้น พบว่า ยังไม่มีโครงสร้าง

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม

และไม่มีการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

การจัดทำาเอกสารคู่มือการจัดการความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการนั้น จึงมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างการดำาเนิน

งานและการจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของ วศ.

โดยมุ่ ง เน้นความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในห้อง

ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ท่ีมีการใช้สารเคมีจำานวนมาก

โดยเอกสารหลักได้แก่ ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจัดทำาขึ้นเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทราบ

โครงสร้างการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและ

แนวทางการพัฒนาความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติ

การของตน โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดได้แก่ บททั่วไป 

คณะกรรมการจัดทำามาตรฐานความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการของ วศ. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ บุคลากรของ วศ. มาตรการสำาหรับเหตุ

ฉุกเฉิน และเบ็ดเตล็ด ตลอดจนจัดทำาเอกสารประกอบ

การใช้ระเบียบฯ ได้แก่ เอกสารเรื ่องการจัดการสภาพ

แวดล้อมในห้องปฏิบัติการนำาร่องของ วศ. เอกสาร

เรื ่องการใช้สารเคมีและสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติ

การนำาร่องของ วศ. และเอกสารแบบประเมินระบบ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนำาร่อง โดยเอกสารดัง

กล่าวอ้างอิงตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีว

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2554 [4] 

และ Occupational Exposure to Hazardous Chemicals

in the laboratory (29 CFR 1910.1450) [1] ของ

สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี

 การทดลองนำาเอกสารคู่มือการจัดการความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการไปทดลองปฏิบัติในห้อง

ปฏิบัติการโลหะและธาตุปริมาณน้อย เป็นระยะเวลา 

12 เดือน พบการพัฒนาการจัดการในห้องปฏิบัติการใน

ด้านต่างๆ สรุปได้โดยย่อดังนี้

	 1.	การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ	เช่น

 - ห้องปฏิบัติการมีการจัดโครงสร้างการ

จัดการด้านความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ และ

แบ่งความรับผิดชอบเพื่อดำาเนินงานตามเอกสารคู่มือฯ 

ที่จัดทำาขึ้น

 - ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับระบบ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในเร่ืองต่างๆ เช่น แนวทาง

การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่อง

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data 

Sheet) การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment, PPE)

 - หัวหน้าห้องปฏิบัติการและบุคลากรร่วม

กันกำาหนดแผนการจัดการความปลอดภัยต่างๆ เช่น 

แผนการจัดซ้ือ PPE แผนการจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ด้านความปลอดภัย

	 2.	การจัดการสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ	เช่น

 - มีป้ายแสดงระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

ในห้องปฏิบัติการ 

 - มีแบ่งส่วนพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงาน 

และห้องจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์สำานักงาน

 - ปรับปรุงป้ายทางหนีไฟและติดป้ายแสดง

เบอร์โทรฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 - แยกประเภทอุปกรณ์การทดลอง พร้อมติด

ป้ายแสดงเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 - มีอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น ชุดดูดซับสาร

เคมีหรือ spill kits อุปกรณ์ดับเพลิง จำานวนเพียงพอและ

สภาพพร้อมใช้งาน

 - จัดหาชุดเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

เพ่ิมเติม

 - ปรับปรุงระบบระบายอากาศโดยปรับปรุงตู้

ดูดควันให้เป็นระบบบำาบัดอากาศแบบใช้นำ้า

 - มีระบบควบคุมและสำารองไฟสำาหรับเคร่ืองมือ

ทางวิทยาศาสตร์
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 - ปรับปรุงระบบการจัดการแก๊ส เช่น จัดทำา

ป้ายแสดงสถานะของถังแก๊ส ได้แก่ empty, used, full 

จัดให้มีฝาครอบถังแก๊สและมีโซ่คล้องถัง

	 3.	การจัดการสารเคมี	เช่น

 - สำารวจข้อมูลสารเคมีและจัดทำาเป็นฐาน

ข้อมูลสารเคมี โดยฐานข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียด 

เช่น ชื่อสารเคมี CAS. No. เกรด ปริมาณ ผู้ผลิต 

ตำาแหน่งที่เก็บ จำานวนขวด

 - จัดหาและศึกษาข้อมูลในเอกสารความ

ปลอดภัยทางเคมี (Safety Data Sheet) พร้อมจัดเก็บ

เป็นระบบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงได้ง่าย

 - จัดเก็บสารแยกเป็นกลุ่มโดยคำานึงถึงความ

เข้ากันไม่ได้ (incompatible chemical)

 - ปรับปรุงฉลากติดภาชนะบรรจุสารเคมีที่

เตรียมขึ้นเองโดยระบุรายละเอียด เช่น ชื่อสารเคมี 

ความเข้มข้น ผู้เตรียม วันที่เตรียม วันที่หมดอายุ

 - ติดป้ายแสดงสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย

ของสารเคมี และป้ายแสดงความเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี

 - จัดให้มีภาชนะรองรับขวดสารเคมี

 - มีรถเข็นขนย้ายสารเคมีและรถเข็นสำาหรับ

ขนย้ายแก๊ส

 - มีการแบ่งส่วนและปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บ

สารเคมี

	 4.	การจัดการของเสียอันตราย	เช่น

 - มีถังเก็บเศษแก้วและวัตถุตัวอย่างแยกตาม

ประเภท เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก สเตนเลส ไม้

 - จัดเก็บของเสียอันตรายโดยแยกเป็นประเภท

 - มีถังขยะแบบมีฝาปิดสำาหรับของเสียอันตราย

	 5.	การจัดการอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	เช่น

 - จัดซื้ ออุ ปกรณ์ป้ อ งกันส่ วนบุคคลโดย

ครอบคลุมถึงกิจกรรมของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติ

การ เช่น ถุงมือ เสื้อคลุมปฏิบัติการ หน้ากาก ปลั๊กอุดหู

 - จัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่และเข้าถึงง่าย

 - มีการดูแลและบำารุงรักษาอุปกรณ์สมำ่าเสมอ

  

 การนำาเอกสารคู่มือการจัดการความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการไปทดลองปฏิบัติในการจัดการความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนำาร่อง พบว่า ห้องปฏิบัติ

การมีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ดีขึ้น

โดยผลการประเมินระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ

การก่อนและภายหลังการนำาเอกสารคู่มือฯ ไปทดลอง

ปฏิบัติมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 29.5 เป็นร้อยละ 

46.2 ในระยะเวลาการนำาเอกสารคู่มือฯ ไปใช้เป็นเวลา 

4 เดือน และเป็นร้อยละ 60.2 ในระยะเวลาการนำา

เอกสารคู่มือฯ ไปใช้เป็นเวลา 12 เดือน

 การพัฒนาห้องปฏิบัติการนำาร่องโดยหลัก

เป็นการจัดการเรื่องการจัดทำาระบบโครงสร้างพื้นฐานใน

การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย

และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่สามารถดำาเนิน

การในระยะเวลาจำากัด (12 เดือน) อย่างไรก็ตามการ

พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยตามเอกสาร

คู่มือฯ ไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการไม่

สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติของ

เอกสารคู่มือฯ ได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการ

ที่มีการออกแบบมาแล้วเป็นเวลานาน ซึ่งการปรับปรุง

ให้ได้ตามมาตรฐานนั้นจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาและงบ

ประมาณจำานวนมาก ตลอดจนพบปัญหาอุปสรรคใน

การจัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่

เป็นครุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ทันที เช่น ตู้เก็บสาร

เคมีที่เหมาะสม ฝักบัวฉุกเฉิน และฝักบัวล้างตา 

4.	สรุป	(Conclusion)
 จากการทดลองใช้เอกสารคู่มือการจัดการความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนั้น ห้องปฏิบัติการนำาร่อง

มีการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน

และมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเวลา 12 เดือนของการทดลองปฏิบัติตามเอกสาร

คู่มือฯ นอกจากนี้ การเข้าร่วมการศึกษาวิจัยดังกล่าว
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ส่งผลให้บุคลากรในห้องปฏิบัติการนำาร่องเกิดความ

ตระหนักเรื่องการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการ ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ช่วยเสริมสร้างห้อง

ปฏิบัติการของ วศ. ให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานและมีความ

ปลอดภัย ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนา

ระบบความปลอดภัยให้กับห้องปฏิบัติการอื่นๆ ของ 

วศ. และห้องปฏิบัติการของหน่วยงานอื่นๆ ได้

5.	กิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgement)
	 ขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยจากสำานัก/โครงการ

ต่างๆ ของ วศ. ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือและข้อคิดเห็น/

เสนอแนะในการดำาเนินงานภายใต้โครงการการพัฒนา

มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการ

ประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการนำาร่อง (ค.55TM11) [5] 

ประจำาปีงบประมาณ 2555 ดังรายช่ือต่อไปน้ี นางวรรณภา

ตันยืนยงค์ นางกิตติพร เหล่าแสงธรรม นางสาววันดี 

ลือสายวงศ์ นายวีระ สวนไธสง นางศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ

นางจิตต์เรขา ทองมณี นางสาวสายจิต ดาวสุโข

นางสาวโสรญา รอดประเสริฐ นายปาษาณ กุลวานิช 

นางสาวกิตติยา ปลื้มใจ และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร

สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 

คณะกรรมการจัดทำามาตรฐาน ความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการของ วศ. และคณะอนุกรรมการวิชาการด้าน

วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบที่ให้การสนับสนุนการ

ดำาเนินงานและให้คำาปรึกษาแก่คณะวิจัยฯ ตลอดจน

บุคลากรของ วศ. ทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิด

การพัฒนาและให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ 

จนสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจักขอบคุณมา ณ ที่นี้
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