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แนวปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการสารเคมีในห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
อย่างปลอดภัย ส�ำหรับอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ใน
ประเทศไทย (Guidelines for Informing Safe Laboratory
Management Practices for the Chemical Industry in Thailand)
ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม*

ปัจจุบันเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีและอันตรายของสารเคมี รวมทั้งผลกระทบของสารเคมียังคง
เป็นประเด็น และสังคมเริม
่ มีความตระหนักว่าปัญหาเหล่านีเ้ ป็นปัญหาทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั การแก้ไข ทัง
้ นี้
ผลของการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วข้องกับผลิตภัณฑ์เคมี มีอต
ั ราทีส
่ ง
ู ขึน
้
อย่างต่อเนือ
่ ง กิจกรรมอันเกิดจากอุตสาหกรรมในกลุม
่ ผลิตภัณฑ์เคมี มีความเป็นไปได้อย่างสูง
ในการใช้สารเคมีอน
ั ตรายเป็นจ�ำนวนมาก และมีแนวโน้มอัตราเสีย
่ งการเกิดอันตรายจากการใช้
สารเคมีอันตรายในกลุ่มนี้สูงขึ้นเช่นกัน รวมทั้งปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านสารเคมี
ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมเพียงพอ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ส่งผล
ไปถึงการยอมรับของประชาชน โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่

นอก

จากการบริหารจัดการสารเคมีซึ่งก่อให้เกิด
ปั ญ หาที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มแล้ ว
การเกิดอุบัติภัยอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนือ่ ง จากการรวบรวมข้อมูล
สถิติอุบัติภัยของส�ำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม และส� ำ นั ก การจั ด การกากของเสี ย และสาร
อันตราย กรมควบคุมมลพิษ ท�ำให้ทราบว่าการเกิดอุบตั ภิ ยั จาก
สารเคมี ตัง้ แต่ปี 2549 ถึง เดือน มิ.ย. 2555 เฉลีย่ ประมาณ100
ครั้งต่อปี เฉลี่ย 3 ครั้งในแต่ละเดือน โดยมีประเด็นส�ำคัญ คือ
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• การใช้สารเคมีประเภทต่าง ๆ เป็นสาเหตุสำ� คัญของการเกิด
อุบตั ภิ ยั เป็นอันดับแรก ในขณะทีก่ ลุม่ สารเคมีประเภทกากของเสีย
ก๊าซไวไฟ / น�้ำมัน / แอมโมเนีย / ด่างเข้มข้น / ไนโตรเจน
เป็นประเภทของสารเคมีทกี่ อ่ ให้เกิดอุบตั ภิ ยั เป็นอันดับรองลงมา
• การเกิดอุบัติภัยสารเคมี จ�ำแนกประเภทกิจกรรมได้
7 ประเภท ได้แก่ การผลิต การขนส่ง การเก็บ การใช้ การก�ำจัด
กากของเสีย และกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ
• มูลเหตุหลักของการเกิดอุบตั ภิ ยั ด้านสารเคมี 3 ประการ คือ
ความผิดพลาดจากคน อุปกรณ์บกพร่อง/ช�ำรุด และลักลอบผลิต/ทิง้

*นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
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ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร (พศ.)
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร(วศ.) ได้ จั ด ท� ำ โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง
การสร้ า งแนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การสารเคมี อ ย่ า งปลอดภั ย
ส�ำหรับอุตสาหกรรมเคมี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบกลไก
การจัดการสารเคมี และป้องกันอันตรายจากสารเคมีในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี และสถานประกอบการเคมีภัณฑ์
ในประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงส�ำรวจ และ
การใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสารเคมี
โดยการให้การฝึกอบรมทีค่ รอบคลุมกระบวนการจัดการสารเคมี
ในห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมี และจัดท�ำแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ส�ำหรับการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย
ส�ำหรับหน่วยงานเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ประมวล
ข้ อ มู ล กลุ ่ ม เป้ า หมายจากภาคอุ ต สาหกรรมด้ า นเคมี ภั ณ ฑ์
โดยเฉพาะ เพื่อด�ำเนินกิจกรรมการวิจัยหาแนวปฏิบัติในการ
จัดการสารเคมี และป้องกันอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบตั กิ าร
ของภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี ที่สามารถน�ำไปสู่ต้นแบบ
ของการจัดการสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อการใช้
สารเคมีอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
การด�ำเนินการ
ใช้รูปแบบวิจัยเชิงส�ำรวจและการใช้เครื่องมือการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการจั ด การสารเคมี โดยให้ ก ารฝึ ก อบรมที่
ครอบคลุ ม กระบวนการจัดการสารเคมีใ นห้องปฏิบัติการที่
เกีย่ วข้องกับสารเคมีและจัดท�ำแนวปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับการจัดการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยส�ำหรับหน่วยงาน
เฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
ขั้นตอนแรก ท�ำการศึกษาและรวบรวมแนวทางการจัดการ
สารเคมี ใ นภาคอุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ ข องประเทศไทยใน
ภาพรวมของกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี สถานประกอบการ
เคมี ภั ณ ฑ์ ใ นพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมของประเทศไทย และ
พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง
ปทุมธานี และนนทบุรี โดยรูปแบบการส�ำรวจ ประกอบไปด้วย
1. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อต้องการ
ทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระท�ำได้ในลักษณะก�ำหนด
ค�ำตอบให้เลือกหรือตอบค�ำถามอิสระ ค�ำถามดังกล่าวจะประเมิน
ศักยภาพการจัดการสารเคมีในด้านต่าง ๆ ได้
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการ
วัดศักยภาพการจัดการสารเคมีของภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
สถานะปัจจุบันในทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี
จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง และเชิงลึก

ขัน้ ตอนทีส่ อง น�ำผลทีไ่ ด้จากวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธปี ฐมภูมิ (Primary Data) แบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับจากแหล่ง
ต่าง ๆ รวมทัง้ สิน้ 466 ฉบับ จากแบบสอบถามทีไ่ ด้สง่ ออกไปทัง้ สิน้
755 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.7 ของจ�ำนวนแบบสอบถาม
ทั้งหมดที่ส่งออกมาวิเคราะห์

35%

สัมมนา ระยอง

33%

จดหมายไปรษณีย

29%

สัมมนา พศ.

3%

จดหมายอิเล็กทรอนิกส

รูปที่ 1 แสดงสัดส่วนร้อยละของวิธีการส่งแบบสอบถามที่แตกต่างกัน แสดง
เป็นร้อยละของแบบสอบถามที่ตอบกลับ จ�ำนวนทั้งสิ้น 466 ฉบับ

วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส�ำหรับโรงงานทีม่ ขี นาดกลางและขนาดใหญ่
มีระบบการจัดการที่มีมาตรฐานสากล ผู้ปฏิบัติงานส่วนมาก
ได้รบั ความรู้ และการฝึกอบรมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับห้องปฏิบตั กิ าร
และสารเคมีพอสมควร อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดรองลงมา พบว่าระบบการจัดการสารเคมี
และการได้ รั บ ความรู ้ รวมถึ ง การฝึ ก อบรม ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ
ซึง่ ยังมีความต้องการทีจ่ ะได้รบั การฝึกอบรมเฉพาะด้านค่อนข้าง
มาก ในขณะที่สถานภาพการจัดการสารเคมีในภาพรวมของ
โรงงานที่มีขนาดใหญ่ (ประเมินจากจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน และ
ขนาดของพื้นที่โรงงาน) มีระบบการจัดการที่มีมาตรฐานสากล
รองรับ ผูป้ ฏิบตั งิ านส่วนมากได้รบั ความรู้ การฝึกอบรมในเรือ่ งที่
เกีย่ วข้องกับห้องปฏิบตั กิ ารและสารเคมีพอสมควร อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดรองลงมาพบว่า ระบบ
การจัดการสารเคมี การได้รบั ความรู้ การฝึกอบรม ยังไม่เพียงพอ
และยั ง มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ การฝึ ก อบรมเฉพาะด้ า น
ค่อนข้างสูง
ส�ำหรับประเด็นด้านการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคมี ร้อยละ 60–70 ของแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับ
ทัง้ หมด มีความต้องการพัฒนาบุคลากรในเรือ่ ง การควบคุมและ
จัดการสารเคมีอันตราย แนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการ การก�ำจัดของเสียอันตราย การใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล และการประเมินความเสี่ยงสารเคมี
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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รูปที่ 2 แสดงกิจกรรมการด�ำเนินโครงการ

ต่อมาน�ำผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) มาวิเคราะห์ พบว่าสถานภาพ
การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยส�ำหรับห้องปฏิบัติการของ
อุตสาหกรรมเคมี การบริหารจัดการด้านสารเคมี และความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับนโยบายและ
วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร ซึง่ แนวโน้มของการบริหารจัดการจะเป็นไป
ในทางที่ดีขึ้น หากผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นส�ำคัญ
ขั้นตอนที่สาม น�ำผลการวิเคราะห์มาจัดท�ำแนวทางปฏิบัติ
ส�ำหรับการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย
โดยพบว่าปัจจัยหลักทีม่ ผี ลต่อการสร้างแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการ
สารเคมีอย่างปลอดภัยส�ำหรับห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรม
เคมี ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ

1. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร
2. มาตรการความปลอดภัยด้านสารเคมี
3. การบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ถ ่ า ยทอดแนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การสารเคมี ใ น
ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยส�ำหรับอุตสาหกรรมเคมีให้แก่
บุคลากรกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมีและสถานประกอบการ
เคมีภัณฑ์ในประเทศไทย
สรุป
จากการศึกษาวิจยั การสร้างแนวปฏิบตั จิ ดั การสารเคมีอย่าง
ปลอดภัยส�ำหรับห้องปฏิบัติการของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ในประเทศไทย ได้ข้อสรุปดังนี้

รูปที่ 3 แสดงกิจกรรมถ่ายทอดแนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย ส�ำหรับอุตสาหกรรมเคมี
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1) สถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีของ
ภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ผลที่ได้
คือ สถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีของ
ภาคอุ ต สาหกรรมเคมี มี แ นวปฏิ บั ติ ใ นการท� ำ งานของห้ อ ง
ปฏิ บั ติ ก ารตนเอง เช่ น การแยกตามสถานะของสารเคมี
แยกตามคุณสมบัติอันตรายของสารเคมี และมีการใช้อุปกรณ์
ด้านความปลอดภัยพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ โดยมีการใช้
ตูด้ ดู ควันทีไ่ ด้มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรยังขาดความรู้
และศั ก ยภาพที่ เ หมาะสมในการท� ำ งานอย่ า งปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบตั กิ าร ตัวอย่างเช่น ยังพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สารเคมีไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมทุกครั้งของ
การปฏิบัติงาน อาจเนื่องมาจากบุคลากรยังขาดความตระหนัก
และความรู้เกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิดจากการใช้สารเคมีที่
เพียงพอ
2) สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบของการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัยและ
ยัง่ ยืน ซึง่ ประกอบไปด้วยเนือ้ หาตัง้ แต่เริม่ ต้น การน�ำเข้าสารเคมี
วัตถุดบิ (Raw materials) กระบวนการ (Process) กระบวนการ
ผลิต (Production) การใช้ (Use) และการจัดการของเสีย
(Disposal) และน� ำ ไปพั ฒ นาแนวทางการจั ด การสารเคมี

และป้องกันอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี และสถานประกอบการเคมีภัณฑ์
ในประเทศไทย โดยใช้รปู แบบการวิจยั แบบเชิงส�ำรวจ และการใช้
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสารเคมี โดยการ
ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
3) ได้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ส� ำ หรั บ การจั ด การสารเคมี ใ นห้ อ ง
ปฏิบัติการอย่างปลอดภัยส�ำหรับหน่วยงานเฉพาะของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคมี โดยรูปแบบการจัดการสารเคมีและป้องกัน
อันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบตั กิ ารของภาคอุตสาหกรรมเคมี
พบว่าต้องประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ
1. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร
2. มาตรการความปลอดภัยด้านสารเคมี
3. การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ส�ำหรับข้อมูลเชิงลึกของผลการวิจัย พบว่า การบริหาร
จัดการด้านสารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารขึ้นอยู่
กับนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ซึ่งแนวโน้มของการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเคมีใน
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หากผู้บริหาร
ในองค์กรให้การสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้เป็นส�ำคัญ
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