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	 ค�าว่า	“ความปลอดภัย”	หมายถึงภาวะซึ่งความเสี่ยง
ของอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายถูกจ�ากัดให้อยู ่
ในระดับที่ยอมรับได้	 (AS/NZS	 4801)	 โดยการท�าให้เกิด 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบต้องพิจารณา 
องค์ประกอบความปลอดภัย	7	เรื่อง	ได้แก่	1)	การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	 2)	 ลักษณะ 
ทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ	 อุปกรณ์	 และเครื่องมือ 
3)	 การจ�าแนก	 การเก็บรักษา	 และการขนย้ายสารเคม	ี 
4)	 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ	 5)	 การจัดการ
อุปกรณ์	 การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
6)	 การให้ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้อง 
ปฏิบัติการ	 และ	 7)	 การจัดการเอกสาร	 โดยความส�าคัญ 
ขององค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง	 7	 เรื่องสามารถสรุป 
อย่างย่อ	ได้ดังนี้	

วันดี ลือสายวงศ ์
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ	โครงการเคมี
วีระ สวนไธสง 
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	โครงการเคมี	
อังค์วรา พูลเกษม 
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	โครงการเคมี

	 ห้องปฏบิตักิารทดสอบไม่ว่าจะเป็นห้องปฏบิตักิารเพือ่ควบคมุคณุภาพสนิค้าในสถานประกอบการ	หรอืห้องปฏบิตักิาร

ที่ให้บริการทดสอบเพื่อรายงานผลการทดสอบให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการน�าผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

ต้องด�าเนินการตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	เพื่อแสดงถึงความสามารถของห้องปฏิบัติการในการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ	

อย่างไรก็ตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	 ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน 

ท่ีมีความส�าคัญยิ่ง	ห้องปฏิบัติการส�าหรับการศึกษา	วิจัย	หรือทดสอบจึงต้องมีระบบความปลอดภัย	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน 

และผู้ร่วมงานมีความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยต่อตนเอง	ต่อผู้ร่วมงาน	และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อมด้วย	 หน่วยงานใดที่ผู ้บริหาร	 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ	 และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมองข้ามเรื่อง 

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการไปเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ	หรือยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรง	นับว่าเป็นสถานท่ี

ท�างานที่มีความเสี่ยงสูง	เพราะการท�างานกับสารเคมีอันตรายเปรียบเสมือนภัยเงียบใกล้ตัว	แม้ว่าอุบัติเหตุจะไม่เคยเกิดก็ตาม 

แต่สารเคมีอันตรายที่ใช้มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานในสถานที่นั้น	รวมทั้งมีผลกระทบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างแน่นอน
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สรรสาระ

 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ เป็นเร่ือง
เกี่ยวกับการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น	 ในห้องปฏิบัติการ 
โดยการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการจะต้องมีการ 
ด�าเนินการอย่างเหมาะสม	 ตั้งแต่การจัดท�าระบบบันทึก 
ของเสีย	 การจ�าแนกของเสียตามประเภทและความเป็น
อันตราย	และพิจารณาถึงความเข้ากันไม่ได้	การจัดเก็บอย่าง
เหมาะสม	การเคลื่อนย้าย	การขนส่ง	และการบ�าบัด/ก�าจัด	
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน 
ในห้องปฏิบัติการ	ตลอดจนถึงเป็นการป้องกันการเกิดปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อม

 การจัดการอุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	 เป็นการท�าให้เกิดความปลอดภัย 
ในเชิงการป้องกันและสามารถบริหารจัดการเบื้องต้นกรณี 
ท่ีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	 หน่วยงานต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบคุคลท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมให้กบัผูป้ฏบิตังิาน	เครือ่งมือ
อุปกรณ์ต่างๆ	และเวชภัณฑ์เพื่อรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 
รวมท้ังต้องท�าแผนการด�าเนินงาน	แผนป้องกันและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินที่ดีและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ	

 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ เป็นสิ่งท่ีมีความจ�าเป็นส�าหรับหน่วยงาน 
ท่ีต้องการพัฒนาระบบความปลอดภัย	เพราะการให้ความรู้ 
ในเรือ่งต่างๆ	เกีย่วกับระบบความปลอดภยัในห้องปฏบิติัการ
ท�าให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัย	
และสร้างจิตส�านึกที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
ในหน่วยงาน	 ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติงานอย่างม ี
ความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยต่อตนเอง	ผู้ร่วมงาน	
สังคมและสิ่งแวดล้อม	
  การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเป็นการสร้างความมั่นใจว่า 
หน่วยงานมีการจัดท�า	 การแจกจ่ายเอกสารที่เป็นปัจจุบัน 
การใช้งาน	การทบทวนและการควบคมุเอกสารอย่างเหมาะสม	
การจัดการเอกสารอย่างมีระบบท�าให้การด�าเนินกิจกรรม 
ด้านความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่าง 
เป็นรูปธรรมได้อย่างต่อเนื่อง		

	 จากองค์ประกอบความปลอดภัยดังที่กล ่าวมานี้ 
เรื่องลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ	 การจัดการ 
สารเคมี	 และการจัดการของเสีย	 และการจัดการอุปกรณ	์
การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	 เป็นเรื่อง 
ทีต้่องศกึษาในรายละเอยีดเพิม่เตมิอกีมากเพราะต้องค�านงึถึง

 การบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัในห้องปฏบัิตกิาร 
นับว่ามีความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยและ
จะท�าให้สามารถน�าระบบไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมได้	
โดยหน่วยงานก�าหนดโครงสร้าง	อ�านาจหน้าที่	และผู้รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยตามระดับความรู ้และประสบการณ ์
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน	การบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยในห ้องปฏิบัติการจะเกิดประสิทธิภาพเมื่อ 
ผู้บริหารให้ความส�าคัญ	ก�าหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน
และให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง

 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการเป ็น
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเอ้ือต่อความปลอดภัยของห้องปฏบิตักิาร	
ลักษณะทางกายภาพหมายถึงลักษณะเชิงสถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรมที่เกี่ยวกับพื้นที่การใช้งานท่ีต้องมีการแยกส่วน
ที่เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการออกจากพื้นที่อื่นอย่างชัดเจน	และ
ต้องมีการจัดการอปุกรณ์และเครือ่งมือต่างๆ	ทีเ่กีย่วกับระบบ
สัญจร	ระบบไฟและการระบายอากาศ	ระบบสาธารณูปโภค	
และระบบฉุกเฉิน	รวมถึงการควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติ
การด้วย	ซึ่งลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการอาจเป็น
ปัญหาใหญ่ในการพัฒนาระบบความปลอดภัยส�าหรับห้อง
ปฏิบัติการที่มีการใช้งานมานานแล้ว	

 การจ�าแนก การเก็บรักษา และการขนย้ายสารเคมี  
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
โดยกระบวนการจัดการเร่ืองนี้ เริ่มต ้นตั้งแต ่การจัดซื้อ 
การจัดท�าฐานข้อมูลสารเคมีอย่างเป็นระบบ	 การขนส่ง 
การเคลื่อนย้าย	 การจ�าแนกสารเคมีตามประเภทและ 
ความเป็นอันตราย	และพิจารณาถึงความเข้ากันไม่ได้ของ 
สารเคมี	การจัดเก็บอย่างเหมาะสม	และการใช้สารเคมีอย่าง
ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน	และไม ่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย	



วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ14

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการนับว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมี
ห้องปฏิบัติการจ�านวนมากเพ่ือให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์
ต่างๆ	จึงตระหนักถึงความส�าคัญด้านความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติการ	ในปี	พ.ศ.	2558	กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดท�า
เอกสาร	 คู ่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ขึ้นใหม่	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่าง 
เป็นรูปธรรม	และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้รับ
ความรู ้	 ความเข้าใจ	 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ตามมาตรฐานความปลอดภัย	เป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน	ท�าให้
หน่วยงาน	สังคม	และส่ิงแวดล้อมโดยรอบมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

ลักษณะโครงสร้างเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของ 
หน่วยงานและลกัษณะงานทีป่ฏิบตัอิยู	่นอกจากองค์ประกอบ
ความปลอดภัยทั้ง	7	 เรื่องนี้แล้ว	การท�าให้เกิดความมั่นใจ 
ในระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบขององค์กร
ต้องมีการส�ารวจและรวบรวมข้อมูล	การจัดการความเสี่ยง 
ที่ประกอบด้วยการบ่งชี้อันตราย	 การประเมินความเสี่ยง 
และการบริหารความเสี่ยง	 การติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติ	และการทบทวนการจัดการด้วย	เห็นได้ว่าการท�า
ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กบัทกุภาคส่วนในหน่วยงาน	ทีจ่ะต้องตระหนกัถงึความส�าคญั
ในเรื่องความปลอดภัย	 และร่วมมือกันท�าให้การปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ด ี
ต่อไป	ปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
หลายแห่งมีความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ
การมากขึ้น	จึงมีการจัดท�ามาตรฐาน	คู่มือ	แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงาน	เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ร่วมงาน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
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