
แนวปฏิบติัการจดัการสารเคมใีนห้องปฏบิตักิาร
อย่างปลอดภยั ส�าหรบัอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์ใน 
ประเทศไทย (Guidelines for Informing Safe Laboratory  
Management Practices for the Chemical Industry in Thailand)

ปัจจุบันเรื่องเก่ียวกับสารเคมีและอันตรายของสารเคมี รวมท้ังผลกระทบของสารเคมียังคง
เป็นประเดน็ และสงัคมเริม่มคีวามตระหนกัว่าปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหาท่ีต้องได้รบัการแก้ไข ทัง้นี้  
ผลของการเจรญิเตบิโตของภาคอตุสาหกรรมท่ีมีความเกีย่วข้องกบัผลติภัณฑ์เคม ี  มีอัตราทีส่งูขึน้ 
อย่างต่อเน่ือง กจิกรรมอนัเกดิจากอุตสาหกรรมในกลุม่ผลติภณัฑ์เคม ี   มีความเป็นไปได้อย่างสงู 
ในการใช้สารเคมอัีนตรายเป็นจ�านวนมาก และมแีนวโน้มอตัราเสีย่งการเกิดอนัตรายจากการใช้ 
สารเคมีอันตรายในกลุ่มนี้สูงขึ้นเช่นกัน รวมทั้งปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านสารเคม ี
ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมเพียงพอ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ส่งผล 
ไปถึงการยอมรับของประชาชน โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่

จากการบริหารจัดการสารเคมีซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว 

การเกิดอุบัติภัยอันเน่ืองมาจากการใช้สารเคมีในกลุ่มโรงงาน
อตุสาหกรรมยังคงมีให้เหน็อย่างต่อเนือ่ง จากการรวบรวมข้อมลู 
สถิติอุบัติภัยของส�านักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และส�านักการจัดการกากของเสียและสาร
อนัตราย กรมควบคมุมลพษิ  ท�าให้ทราบว่าการเกดิอบุตัภิยัจาก
สารเคม ีตัง้แต่ปี 2549  ถงึ เดอืน ม.ิย. 2555 เฉลีย่ประมาณ100 
ครั้งต่อปี เฉลี่ย 3 ครั้งในแต่ละเดือน โดยมีประเด็นส�าคัญ คือ 

•  การใช้สารเคมปีระเภทต่าง ๆ  เป็นสาเหตสุ�าคญัของการเกดิ 
อบัุตภิยัเป็นอนัดบัแรก ในขณะท่ีกลุม่สารเคมปีระเภทกากของเสีย  
ก๊าซไวไฟ / น�้ามัน / แอมโมเนีย / ด่างเข้มข้น / ไนโตรเจน  
เป็นประเภทของสารเคมทีีก่่อให้เกิดอบุตัภัิยเป็นอนัดบัรองลงมา

•  การเกิดอุบัติภัยสารเคมี จ�าแนกประเภทกิจกรรมได้  
7 ประเภท ได้แก่ การผลิต การขนส่ง การเก็บ การใช้ การก�าจัด
กากของเสีย และกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ 

•  มลูเหตหุลกัของการเกิดอบัุตภิยัด้านสารเคม ี3 ประการ คอื  
ความผดิพลาดจากคน อปุกรณ์บกพร่อง/ช�ารดุ และลกัลอบผลติ/ทิง้ 

นอก

ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม*

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ14
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สัมมนา ระยอง
35%

สัมมนา พศ.
29%

จดหมายไปรษณีย
33%

จดหมายอิเล็กทรอนิกส
3%

ส�านักพัฒนาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบัิติการ (พศ.)  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ได้จัดท�าโครงการวิจัยเรื่อง  
การสร้างแนวปฏิบัติในการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย
ส�าหรบัอุตสาหกรรมเคม ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันารปูแบบกลไก
การจัดการสารเคมี และป้องกันอันตรายจากสารเคมีในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี และสถานประกอบการเคมีภัณฑ์
ในประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงส�ารวจ และ 
การใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสารเคมี  
โดยการให้การฝึกอบรมทีค่รอบคลมุกระบวนการจัดการสารเคมี
ในห้องปฏิบตักิารทีเ่กีย่วข้องกบัสารเคม ีและจดัท�าแนวปฏบิตัทิีด่ี 
ส�าหรับการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย
ส�าหรับหน่วยงานเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ประมวล
ข้อมูลกลุ ่มเป้าหมายจากภาคอุตสาหกรรมด้านเคมีภัณฑ์ 
โดยเฉพาะ เพื่อด�าเนินกิจกรรมการวิจัยหาแนวปฏิบัติในการ
จดัการสารเคม ีและป้องกันอนัตรายจากสารเคมใีนห้องปฏบัิตกิาร 
ของภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี ที่สามารถน�าไปสู่ต้นแบบ
ของการจัดการสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อการใช้ 
สารเคมีอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

การด�าเนินการ 
ใช้รูปแบบวิจัยเชิงส�ารวจและการใช้เครื่องมือการพัฒนา

บุคลากรด้านการจัดการสารเคมี โดยให้การฝึกอบรมที่
ครอบคลุมกระบวนการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการท่ี
เกีย่วข้องกับสารเคมแีละจัดท�าแนวปฏบิติัทีดี่ส�าหรบัการจดัการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยส�าหรับหน่วยงาน
เฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 

ขั้นตอนแรก ท�าการศึกษาและรวบรวมแนวทางการจัดการ
สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของประเทศไทยใน 
ภาพรวมของกลุม่อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์เคม ีสถานประกอบการ 
เคมีภัณฑ์ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย และ
พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง 
ปทุมธานี และนนทบุรี โดยรูปแบบการส�ารวจ ประกอบไปด้วย 

1. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือต้องการ
ทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระท�าได้ในลักษณะก�าหนด 
ค�าตอบให้เลอืกหรอืตอบค�าถามอสิระ ค�าถามดังกล่าวจะประเมนิ 
ศักยภาพการจัดการสารเคมีในด้านต่าง ๆ ได้

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการ
วัดศักยภาพการจัดการสารเคมีของภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
สถานะปัจจุบันในทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดี
จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง และเชิงลึก

ขัน้ตอนทีส่อง น�าผลทีไ่ด้จากวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วย
วธิปีฐมภูม ิ(Primary Data) แบบสอบถามท่ีได้รบักลบัจากแหล่ง
ต่าง   ๆ    รวมทัง้สิน้   466   ฉบบั จากแบบสอบถามทีไ่ด้ส่งออกไปทัง้สิน้  
755 ฉบับ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 61.7 ของจ�านวนแบบสอบถาม
ทั้งหมดที่ส่งออกมาวิเคราะห์

รูปที่ 1 แสดงสัดส่วนร้อยละของวิธีการส่งแบบสอบถามที่แตกต่างกัน แสดง
เป็นร้อยละของแบบสอบถามที่ตอบกลับ จ�านวนทั้งสิ้น 466 ฉบับ

วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) พบว่า  
ผูต้อบแบบสอบถามส�าหรบัโรงงานทีม่ขีนาดกลางและขนาดใหญ่ 
มีระบบการจัดการที่มีมาตรฐานสากล ผู้ปฏิบัติงานส่วนมาก 
ได้รบัความรู ้ และการฝึกอบรมในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบัห้องปฏบิตักิาร 
และสารเคมีพอสมควร อย่างไรก็ตาม ส�าหรับกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดรองลงมา พบว่าระบบการจัดการสารเคมี 
และการได้รับความรู ้ รวมถึงการฝึกอบรม ยังไม่เพียงพอ  
ซึง่ยงัมคีวามต้องการท่ีจะได้รบัการฝึกอบรมเฉพาะด้านค่อนข้าง 
มาก ในขณะท่ีสถานภาพการจัดการสารเคมีในภาพรวมของ
โรงงานท่ีมีขนาดใหญ่ (ประเมินจากจ�านวนผู้ปฏิบัติงาน และ
ขนาดของพื้นที่โรงงาน) มีระบบการจัดการที่มีมาตรฐานสากล
รองรบั ผูป้ฏบิตังิานส่วนมากได้รบัความรู ้การฝึกอบรมในเรือ่งที่
เกีย่วข้องกบัห้องปฏบัิตกิารและสารเคมพีอสมควร อย่างไรก็ตาม  
ส�าหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดรองลงมาพบว่า ระบบ
การจดัการสารเคม ีการได้รบัความรู ้การฝึกอบรม ยังไม่เพียงพอ  
และยังมีความต้องการท่ีจะได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน  
ค่อนข้างสูง 

ส�าหรับประเด็นด้านการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเคม ีร้อยละ 60–70 ของแบบสอบถามทีไ่ด้รับกลับ
ทัง้หมด มีความต้องการพฒันาบุคลากรในเรือ่ง การควบคมุและ
จัดการสารเคมีอันตราย แนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับการปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการ การก�าจัดของเสียอันตราย การใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล และการประเมินความเสี่ยงสารเคมี
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รูปที่ 2 แสดงกิจกรรมการด�าเนินโครงการ

ต่อมาน�าผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) มาวิเคราะห์ พบว่าสถานภาพ
การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยส�าหรับห้องปฏิบัติการของ
อุตสาหกรรมเคมี การบริหารจัดการด้านสารเคมี และความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับนโยบายและ 
วสัิยทศัน์ของผู้บริหาร ซึง่แนวโน้มของการบรหิารจดัการจะเป็นไป 
ในทางที่ดีขึ้น หากผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นส�าคัญ 

ขั้นตอนที่สาม น�าผลการวิเคราะห์มาจัดท�าแนวทางปฏิบัติ
ส�าหรับการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย  
โดยพบว่าปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อการสร้างแนวปฏิบติัในการจดัการ
สารเคมีอย่างปลอดภัยส�าหรับห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรม
เคมี ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ 

รูปที่ 3 แสดงกิจกรรมถ่ายทอดแนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย ส�าหรับอุตสาหกรรมเคมี

1. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร 
2. มาตรการความปลอดภัยด้านสารเคมี 
3. การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดแนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยส�าหรับอุตสาหกรรมเคมีให้แก่
บุคลากรกลุม่อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์เคมแีละสถานประกอบการ
เคมีภัณฑ์ในประเทศไทย

สรุป 
จากการศกึษาวจิยั การสร้างแนวปฏบัิตจิดัการสารเคมอีย่าง

ปลอดภัยส�าหรับห้องปฏิบัติการของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ในประเทศไทย ได้ข้อสรุปดังนี้ 
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1) สถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีของ
ภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ผลที่ได้ 
คือ สถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีของ 
ภาคอุตสาหกรรมเคมี มีแนวปฏิบัติในการท�างานของห้อง
ปฏิบัติการตนเอง เช่น การแยกตามสถานะของสารเคมี  
แยกตามคุณสมบัติอันตรายของสารเคมี และมีการใช้อุปกรณ์
ด้านความปลอดภัยพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ โดยมีการใช ้
ตูด้ดูควันทีไ่ด้มาตรฐาน แต่อย่างไรกต็าม บคุลากรยงัขาดความรู้  
และศักยภาพที่เหมาะสมในการท�างานอย่างปลอดภัยใน 
ห้องปฏิบตักิาร ตวัอย่างเช่น ยงัพบว่าผูป้ฏบิติังานทีเ่กีย่วข้องกับ
สารเคมีไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมทุกครั้งของ
การปฏิบัติงาน อาจเนื่องมาจากบุคลากรยังขาดความตระหนัก 
และความรู้เกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิดจากการใช้สารเคมีที่
เพียงพอ 

2) สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบของการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัยและ
ยัง่ยนื ซ่ึงประกอบไปด้วยเนือ้หาต้ังแต่เริม่ต้น การน�าเข้าสารเคมี 
วตัถดุบิ (Raw materials) กระบวนการ (Process) กระบวนการ
ผลิต (Production) การใช้ (Use) และการจัดการของเสีย 
(Disposal) และน�าไปพัฒนาแนวทางการจัดการสารเคมี  

และป้องกันอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี และสถานประกอบการเคมีภัณฑ ์
ในประเทศไทย โดยใช้รปูแบบการวจิยัแบบเชิงส�ารวจ และการใช้ 
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสารเคมี โดยการ
ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการสารเคมีใน 
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 

3) ได้แนวปฏิบัติท่ีดีส�าหรับการจัดการสารเคมีในห้อง
ปฏิบัติการอย่างปลอดภัยส�าหรับหน่วยงานเฉพาะของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคมี โดยรูปแบบการจัดการสารเคมีและป้องกัน
อนัตรายจากสารเคมใีนห้องปฏบิตักิารของภาคอตุสาหกรรมเคมี   
พบว่าต้องประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ 

1. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร 
2. มาตรการความปลอดภัยด้านสารเคมี 
3. การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
ส�าหรับข้อมูลเชิงลึกของผลการวิจัย พบว่า การบริหาร

จดัการด้านสารเคมแีละความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิารขึ้นอยู่ 
กับนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ซึ่งแนวโน้มของการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเคมีใน
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หากผู้บริหาร
ในองค์กรให้การสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้เป็นส�าคัญ
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