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บทคดัย่อ 

 ห้องปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวข้องกับคนท างานหลายกลุ่ม เช่น นักวิจัย นักศึกษา ผู้ท าความสะอาด ผลผลิตจาก
ห้องปฏิบัติการเป็นผลงานทางวิชาการซ่ึงจะเป็นที่ยอมรับได้ ต้องมาจากสถานที่ผลิตที่ไว้ใจได้ในแง่ของคุณภาพ และสภาพ
การท างานที่เชื่อถือได้ หมายถึงมีการดูแลความปลอดภัยของคนท างานและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยจึงเป็น
สิ่ งส าคัญในห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัย                 
ในห้องปฏิบัติการจึงได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย แต่การ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร จึงได้ท าการวิเคราะห์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย  
ของห้องปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยใช้ข้อมูลการท า ESPReL Checklist ของ
ห้องปฏิบัติการจากโครงการ มาวิเคราะห์ข้อย่อยท่ีห้องปฏิบัติการยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใน ESPReL Checklist ให้เป็น
ปัจจุบัน ทั้งในส่วนข้อย่อยที่ตอบค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลและในส่วนของข้อย่อยที่ท าแล้วหรือมีแล้วในการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist เพ่ือน าข้อมูลมาลงใน 
ESPReL Checklist ให้เป็นปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อย่อยเพ่ือน าไปท าแผน
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจากคะแนนที่ได้        
ตามองค์ประกอบ การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจากคะแนนที่ได้ตามหัวข้อ และการส ารวจข้อย่อยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญ
ต้องท าก่อนจากข้อย่อยท่ียังไม่ท าหรือยังไม่มีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเพ่ือน ามาท าแผน
ยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเป็นแนวทางสู่การปฏิบัตติ่อไป 

จากผลการวิเคราะห์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ข้อย่อยที่ห้องปฏิบัติการยังไม่มี
การปรับปรุงข้อมูลใน ESPReL Checklist ให้เป็นปัจจุบัน ในส่วนของข้อย่อยที่ตอบค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน มีทั้งหมด 12 ข้อย่อย องค์ประกอบที่มีข้อย่อยต้องปรับปรุงข้อมูลมากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 5 (ระบบ
การป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย)  มีจ านวน 5 ข้อย่อย องค์ประกอบที่มีข้อย่อยต้องปรับปรุงข้อมูลน้อยที่สุดคือ 
องค์ประกอบที่ 6 (การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) และองค์ประกอบที่ 7 (การจัดการ
ข้อมูลและเอกสาร) มีจ านวน องค์ประกอบละ 1 ข้อย่อย ในส่วนของข้อย่อยที่ท าแล้วหรือมีแล้วในการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist มีทั้งหมด 13 ข้อย่อย อยู่ในองค์ประกอบที่ 5 
(ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย) มากที่สุด มีจ านวน 4 ข้อย่อย และอยู่ในองค์ประกอบที่ 4 (ลักษณะทาง
กายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ) น้อยที่สุด มีจ านวน 1 ข้อย่อย การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดเกณฑ์
ในการคัดเลือกข้อย่อยเพ่ือน าไปท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ในส่วนของการวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็งจากคะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จุดอ่อนคือ 
องค์ประกอบที่ 2 (ระบบการจัดการสารเคมี) ได้ 45 เปอร์เซ็นต์ และองค์ประกอบที่ 6 (การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) ได้ 48.1 เปอร์เซ็นต์ จุดแข็งคือ องค์ประกอบที่ 7 (การจัดการข้อมูลและเอกสาร) ได้ 
92.9 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจากคะแนนที่ได้ตามหัวข้อจากการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จุดอ่อนคือ หัวข้อที่ 3.3 (ระบบการจัดการของเสีย – การลดการเกิดของเสีย) ได้            
20 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 2.1 (ระบบการจัดการสารเคมี - การจัดการข้อมูลสารเคมี) ได้ 31.7 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 4.6 
(ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ) ได้ 
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33.3 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 5.1 (ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย - การบริหารความเสี่ยง) ได้ 44 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อ
ที่ 4.2 (ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานสถาปัตยกรรมภายใน) ได้ 45.5 เปอร์เซ็นต์ 
หัวข้อที่ 2.3 (ระบบการจัดการสารเคมี - การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical transportation) ได้ 47.1 เปอร์เซ็นต์ และ
หัวข้อที่ 6 (การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) ได้ 48.1 เปอร์เซ็นต์ เรียงล าดับจากน้อย
ไปหามาก จุดแข็งคือ หัวข้อที่ 4.1 (ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานสถาปัตยกรรม) 
ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ และหัวข้อที่ 7 (การจัดการข้อมูลและเอกสาร) ได้ 92.9 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของการส ารวจข้อย่อย
พ้ืนฐานที่มีความส าคัญต้องท าก่อนจากข้อย่อยที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ มี 87 ข้อ จากข้อย่อยพ้ืนฐานทั้งหมด 221 ข้อ จาก 7 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีเปอร์เซ็นต์จ านวนข้อ
ย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 3 (ระบบการจัดการของเสีย) มี 32.0 เปอร์เซ็นต์ 
องค์ประกอบที่มีเปอร์เซ็นต์จ านวนข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีมากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 2 (ระบบการจัดการ
สารเคมี) มี 49.1 เปอร์เซ็นต์ การท าแผนยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ในส่วนของการเลือกข้อย่อยเพ่ือ
น าไปท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ได้เลือกจากข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มี จาก
องค์ประกอบและหัวข้อที่ได้เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1 (ระบบการจัดการสารเคมี - 
การจัดการข้อมูลสารเคมี) และหัวข้อที่ 2.3 (ระบบการจัดการสารเคมี - การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical 
transportation) จากองค์ประกอบที่ 2 หัวข้อที่ 4.2 (ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - 
งานสถาปัตยกรรมภายใน) และหัวข้อที่ 4.6 (ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งาน
วิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ) จากองค์ประกอบที่ 4 หัวข้อที่ 5.1 (ระบบการป้องกันและแก้ไขภัย
อันตราย - การบริหารความเสี่ยง) จากองค์ประกอบที่ 5 และจากองค์ประกอบที่ 6 (การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) ในส่วนของการจัดล าดับความส าคัญของข้อย่อยพ้ืนฐานที่ถูกเลือกมาท าแผนยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด 25 ข้อ (39 ข้อย่อย) เป็นแผนระยะสั้น 8 ข้อ (9 ข้อย่อย) ซึ่งอยู่ใน
องค์ประกอบที่ 5 (ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย) มากที่สุด แผนระยะกลาง 6 ข้อ (13 ข้อย่อย) ซึ่งอยู่ใน
องค์ประกอบที่ 2 (ระบบการจัดการสารเคมี) มากท่ีสุด และแผนระยะยาว 11 ข้อ (17 ข้อย่อย) ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบที่ 6 
(การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) มากที่สุด 
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ค ำน ำ 

 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากมีภาระงานหลัก    
ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาช่องปากแล้วยังให้บริการสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งบริการวิชาการในการมาศึกษาดูงานและรับรองผู้มาติดต่อ     
ที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติการได้ เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การท าวิจัย       
ความปลอดภัยของผู้มาติดต่อขอใช้บริการ ตลอดจนการเป็นห้องปฏิบัติการที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) เมื่อปี พ.ศ. 2559 แต่ในการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ผู้วิเคราะห์จึงได้ท าการวิเคราะห์การยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะห์ข้อบกพร่อง สภาพปัญหา และหาแนวทางพัฒนาเพ่ือเพ่ิม  
ความปลอดภัยให้ห้องปฏิบัติการและเป็นแนวทางสู่การขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากโครงการต่อไป 
 ผู้วิเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิเคราะห์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเล่มนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท าวิจัย ผู้มาใช้บริการที่ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนผู้สนใจน าข้อมูลไปศึกษาเพ่ือ         
เป็นแนวทางในการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) มีพันธกิจในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรวิจัยและระบบวิจัยรวมทั้งส่งเสริม

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิจัย ส ำหรับ “โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย

ห้องปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศไทย (Enhance of Safety Practices in Research Laboratory in Thailand, 

ESPReL)” ระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 - 2557 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ต่อมำ วช. ได้จัดท ำและประกำศนโยบำย

ระยะที่ 1 คือ “นโยบำยส่งเสริมควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร (วิจัย) พ.ศ. 2557 – 2559” โดยในระยะแรกเน้น     

ที่สถำบันอุดมศึกษำและมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนให้ด ำเนินงำนเชิงระบบระดับองค์กรต่อจำก

โครงกำร ESPReL ดังนั้นเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในระยะยำว วช. ได้จัดท ำนโยบำยระยะที่ 2 ใช้ แนวคิด National 

System ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน และจัดท ำเป็น “นโยบำยส่งเสริมควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง

กับสำรเคมีและกำรขับเคลื่อน (พ.ศ. 2559-2563)” (เสำวรัตน์ จันทะโร, 2560) และระยะที่ 3 “นโยบำยส่งเสริมควำม

ปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมีและกำรขับเคลื่อน” (พ.ศ. 2562 - 2565) (ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ, 

2562) มหำวิทยำลัยขอนแก่นซึ่งถือว่ำเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัยที่ให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมควำมปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติกำร จึงมีประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 178/2557 เรื่อง นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ และ

สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร ห้องปฏิบัติกำร

พยำธิวิทยำช่องปำกได้สมัครเป็นห้องปฏิบัติกำรน ำร่องจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 ซึ่งห้องปฏิบัติกำรได้รับคัดเลือกเป็นห้องปฏิบัติกำร 

น ำร่อง ตลอดระยะเวลำกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยจำกปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2562 โดยใช้ ESPReL 

Checklist เป็นเครื่องมือในกำรส ำรวจสถำนภำพควำมปลอดภัยแล้วยกระดับโดยกำรท ำให้มีในหัวข้อที่ยังไม่มีหรือยังไม่

สำมำรถท ำได้ จำกประสบกำรณ์ในกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรตลอดระเวลำ 4 ปี พบปัญหำ

หลำยอย่ำง เช่น กำรท ำงำนไม่ต่อเนื่อง ไม่มีกำรปรับปรุงข้อมูลใน ESPReL Checklist ให้เป็นปัจจุบันสม่ ำเสมอ ปัญหำ

ควำมไม่เอ้ือด้ำนเวลำเนื่องจำกต้องท ำภำระงำนหลัก คืองำนให้บริกำรตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อทำงพยำธิวิทยำช่องปำก     

ของผู้ป่วยและงำนอ่ืนก่อน ส่วนงำนกำรยกระดับจะท ำเมื่อว่ำงเว้นจำกภำระงำนอ่ืน ควำมไม่พร้อมด้ำนก ำลัง คนในกำร

ท ำงำน โดยห้องปฏิบัติกำรให้ตัวแทน 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรยกระดับซึ่งไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน ปัญหำ

ควำมยุ่งยำกในกำรยกระดับในบำงหัวข้อ เช่น กำรส่งของเสียไปก ำจัด ต้องจัดกำรกับของเสียจ ำนวนมำก โดยท ำกำรคัด

แยกประเภท บรรจุในภำชนะ ติดฉำก จัดเก็บ รวมปริมำตร ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ติดต่อบริษัทรับก ำจัด ท ำเรื่องส่งก ำจัด 

ประสำนงำนกับหน่วยพัสดุ ดูแลกำรส่งของเสีย ปัญหำควำมจ ำกัดด้ำนงบประมำณซึ่งบำงหัวข้อในกำรยกระดับต้องใช้

งบประมำณมำก เช่น กำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ปัญหำกำรขำดแผนปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยระดับคณะท ำให้กำร

ปฏิบัติงำนไม่ครอบคลุมทั้งคณะ ปัญหำกำรจัดกำรดูแลสำรเคมีและของเสียสำรเคมีจ ำนวนมำกท ำให้กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ
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และใช้เวลำมำก ในกำรจัดกำรดูแล ปัญหำควำมไม่เอ้ืออ ำนวยด้ำนอำคำรสถำนที่โดยห้องปฏิบัติกำรตั้งอยู่ในอำคำรเก่ำ

และไม่ได้ออกแบบให้เหมำะสมในกำรท ำปฏิบัติกำร เช่น ขำดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ ขำดอุปกรณ์ตรวจจับเพลิง

ไหม้ ขำดกำรแยกระบบน้ ำทิ้งทั่วไปกับระบบน้ ำทิ้งปนเปื้อนสำรเคมีออกจำกกัน ขำดกำรแยกทำงสัญจรสู่ห้องปฏิบัติกำร

ออกจำกทำงสำธำรณะหลักของอำคำร ท ำให้ยำกล ำบำกในกำรปรับปรุง ปัญหำระบบกำรป้องกันและแก้ไขภัยอันตรำย   

มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลไม่ เหมำะสม ปัญหำกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัย                 

ของห้องปฏิบัติกำร ปัญหำกำรให้ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรยังไม่ครอบคลุมถึงระดับ

ผู้บริหำร หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรและพนักงำนท ำควำมสะอำด ปัญหำกำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำรจ ำนวนมำกซึ่งเป็นกำร

รวบรวมข้ันตอนหรือแนวทำงกำรปฏิบัติ จำกทั้ง 7 องค์ประกอบของกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย เป็นต้น 

  ผู้วิเครำะห์เห็นว่ำห้องปฏิบัติกำรมีศักยภำพในกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร           

ได้มำกกว่ำนี้ จึงได้วิเครำะห์กำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย โดยส ำรวจค ำตอบที่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist 

แล้วว่ำมีหัวข้อใดบ้ำงที่ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ส ำรวจหัวข้อที่ท ำกำรยกระดับไปแล้วแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน 

ESPReL Checklist ส ำรวจข้อที่ยังไม่สำมำรถยกระดับได้แล้วน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือก ำหนดเกณฑ์คัดเลือกข้อน ำไปท ำ

แผนยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมเพิ่มควำมปลอดภัยให้ห้องปฏิบัติกำรต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงคข์องกำรวิเครำะห์ 

1) เพ่ือให้ทรำบข้อย่อยทีต่อบค ำถำมใน ESPReL Checklist แล้ว ยังไม่มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

2) เพ่ือให้ทรำบข้อย่อยท่ีท ำแล้วหรือมีแล้วในกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรแต่ยัง    

ไมล่งข้อมูลใน ESPReL Checklist  

3) เพ่ือให้ทรำบเกณฑ์ในกำรคัดเลือกข้อย่อยเพ่ือน ำไปท ำแผนยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย                

  ของห้องปฏิบัติกำร 

4) เพ่ือจัดท ำแผนยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1) ไดข้้อมูลข้อย่อยที่ตอบค ำถำมใน ESPReL Checklist แล้ว ยังไม่มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

   เพ่ือน ำไปปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

2) ไดข้้อมูลข้อย่อยท่ีท ำแล้วหรือมีแล้วในกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรแต่ยัง 

ไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist เพ่ือน ำไปปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

3)  ไดเ้กณฑใ์นกำรคัดเลือกข้อย่อยเพ่ือน ำไปท ำแผนยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร 

4)  ไดแ้ผนกำรยกระดับควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรเพ่ือเป็นแนวทำงน ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป 
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1.4 ขอบเขตหรือข้อจ ำกัด 

 เอกสำรกำรวิเครำะห์กำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรพยำธิวิทยำช่องปำก คณะทันต-

แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น เล่มนี้ เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติกำรจำกกำรท ำ ESPReL Checklist ในโครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจัยใน

ประเทศไทย ระหว่ำงเดือน มกรำคม 2559 – มีนำคม 2563 รุ่น ESPReL Checklists 2015 ส ำรวจ ณ วันที่              

9 มี.ค. 2563 จำกเวบไซต์ http://esprel.labsafety.nrct.go.th/checklist.asp เท่ำนั้น 

 

5. ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

คณะ 

ห้องปฏิบัติกำร  

                                         

โครงกำร 

 

ยกระดับ 

 

 

ESPReL Checklist 

 

 

วัฒนธรรมควำมปลอดภัย 

 

 

 

ห้องปฏิบัติกำรปลอดภัย 

 

 

 

 

จุดอ่อนของกำรยกระดับ

มำตรฐำนควำมปลอดภัย 

 

 

หมำยควำมว่ำ 

หมำยควำมว่ำ 

                    

หมำยควำมว่ำ 

 

หมำยควำมว่ำ 

 

 

หมำยควำมว่ำ 

 

 

หมำยควำมว่ำ 

 

 

 

หมำยควำมว่ำ 

 

 

 

 

หมำยควำมว่ำ 

 

 

 

คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ห้องปฏิบัติกำรพยำธิวิทยำช่องปำก คณะทันตแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร

วิจัยในปะเทศไทย 

กำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร

พยำธิวิทยำช่องปำก คณะทันตแพทยศำสตร์  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

โปรแกรมส ำรวจสถำนภำพควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร

ตำมโครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร

วิจัยในประเทศไทย 

กำรที่บุคคลในสังคมให้ควำมส ำคัญเรื่องควำมปลอดภัย    

มำกพอที่จะปฏิบัติและดูแลตนเองได้โดยไม่มีใครบังคับ 

(โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร

วิจัยในประเทศไทย, 2555)  

ห้องปฏิบัติกำรที่มีกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงอย่ำง      

เพียงพอที่จะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนที่ปฏิบัติตำมข้อบังคับเกิด  

ควำมปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

(โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร

วิจัยในประเทศไทย, 2555) 

เปอร์เซ็นต์คะแนนที่ได้ตำมองค์ประกอบหรือตำมหัวข้อ       

น้อยกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ จำกกำรท ำ ESPReL checklist เพ่ือ

ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร 
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จุดแข็งของกำรยกระดับ

มำตรฐำนควำมปลอดภัย 

 

 

สมอ. 

 

 

 

 

 

CAS no.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อิทธิบำท 4        

 

หมำยควำมว่ำ 

 

 

 

หมำยควำมว่ำ 

 

 

 

 

 

หมำยควำมว่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยควำมว่ำ 

 

เปอร์เซ็นต์คะแนนที่ได้ตำมองค์ประกอบหรือตำมหัวข้อ       

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 80 เปอร์เซ็นต์ จำกกำรท ำ ESPReL 

checklist เพ่ือยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติกำร 

ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เป็นหน่วยงำน

ของรัฐ ในสั งกัดของกระทรวงอุตสำหกรรม จัดตั้ งขึ้ น        

ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม      

พ.ศ. 2511 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรทดสอบ วิจัย วิเครำะห์ 

พัฒนำ และรับรองผลิตภัณฑ์สินค้ำ อุตสำหกรรมให้ ได้

มำตรฐำน (วิกิพีเดีย, 2562) 

CAS-Number หรือ CAS Registry Number เป็นชุด       

ตัวเลขที่ก ำหนดโดย Chemical Abstracts Service เพ่ือใช้

เชื่อมสูตรโครงสร้ำงกับชื่อดัชนีของ Chemical Abstracts 

Service กับข้อมูลอ่ืน CAS-Number แต่ละชุดจะหมำยถึง 

สำรที่สำมำรถแสดงสูตรได้ในเชิงอะตอม กำรจับของอะตอม 

และโครงสร้ำง 3 มิติ (ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำร

และของเสียอันตรำย, 2546) CAS Number ไม่ขึ้นอยู่กับ

ระบบกำรเรียกชื่อใดๆ จึงเป็นระบบที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และ 

มีมำตรฐำนส ำหรับกำรเรียกชื่อสำรเคมีแต่ละตัว (ซึ่งอำจจะมี

ชื่อเรียกต่ำงๆ กันไป) อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงสำกลเพ่ือ

ระบุสำรเคมี ส ำหรับกำรใช้งำนในแวดวงทำงวิทยำศำสตร์ 

อุตสำหกรรม และหน่วยงำนที่ออกกฎหมำย  

(สำรพัดเคมิคัล, 2017) 

ฐำนหรือหนทำงสู่ ควำมส ำ เร็ จ  หรื อ คุณเครื่ อง ให้ ถึ ง

ควำมส ำเร็จ คุณเครื่องส ำเร็จสมประสงค์ ทำงแห่งควำมส ำเร็จ 

คุณธรรมที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมำย มี ๔ ประกำร 

คือ 

     ฉันทะ (ควำมพอใจ) คือ ควำมต้องกำรที่จะท ำ ใฝ่ใจรัก

จะท ำสิ่งนั้นอยู่ เสมอ และปรำรถนำจะท ำให้ ได้ผลดียิ่งๆ    

ขึ้นไป  

     วิริยะ (ควำมเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วย

ควำมพยำยำม เข้มแข็ง อดทน เอำธุระไม่ท้อถอย 
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     จิตตะ (ควำมคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท ำ และท ำสิ่งนั้น

ด้วยควำมคิด เอำจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่ำนเลื่อนลอยไป 

     วิมังสำ (ควำมไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมั่นใช้

ปัญญำ พิจำรณำใคร่ครวญ ตรวจหำเหตุผล และตรวจสอบ 

ข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท ำนั้น มีกำรวำงแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข

ปรับปรุง (วิกิพีเดีย, 2562) 

 

 
  



บทที่ 2 
ทฤษฎี งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความส าคัญของห้องปฏิบัติการ 

หลักการและเหตุผลที่จะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นกระแสโลกที่สอดแทรกอยู่ใน
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตในโรงงานหรือความมั่นใจในสินค้าจึงท าให้เกิดระบบการรับรองคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้าในระดับสากลขึ้น ประเทศที่ไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบที่ได้รับการยอมรับจึงอยู่ใน
ฐานะเสียเปรียบทั้งในเชิงการค้า เศรษฐกิจ และสังคม สถานการณ์ความเสียเปรียบก็จะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ หาก
ผู้เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆ ไม่ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต้องใช้ความรู้ใหม่จากผลงานวิจัยที่ส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ ในประเทศ    
พัฒนาแล้วการท างานด้วยความปลอดภัยได้เกิดขึ้นจนเป็นวัฒนธรรมของการท างานที่ผู้ปฏิบัติมีความตระหนักรู้  
กฎระเบียบหลายรายการก็เป็นไปเพ่ือการป้องกันเหตุอันไม่ควรเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยใน
ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งยังมีมาตรฐานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ในระบบการศึกษาก็ได้มีการปลูกฝังวิธี
ท างานอย่างปลอดภัยในทุกระดับ ผู้จบการศึกษาจึงได้รับการสร้างความตระหนักรู้ และเห็นตัวอย่างที่ถูกต้องเมื่อออกไป
ประกอบอาชีพและเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของยุค “green economy ” ด้วย ห้องปฏิบัติการ
วิจัยเป็นเหมือนโรงงานเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนท างานหลายกลุ่ม มีทั้งนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ช่างเทคนิค ตลอดจนผู้ดูแล
ท าความสะอาด ผลผลิตจากโรงงานนี้เป็นผลงานทางวิชาการซึ่งอาจเป็นผลการทดลอง ผลการวิเคราะห์ทดสอบ หรือ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานจะเป็นที่ยอมรับได้ ก็ต้องมาจากสถานที่ผลิตที่ไว้ใจได้ในแง่ของคุณภาพ และสภาพการ
ท างานที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึงการดูแลความปลอดภัยของคนท างานและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยจึงเป็นส่วน
ส าคัญส่วนหนึ่งในห้องปฏิบัติการ จ าเป็นที่ทุกคนต้องค านึงถึงตลอดเวลา การวิเคราะห์ความเป็นอันตรายก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของปฏิบัติการและมีความส าคัญเท่าๆ กับระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าวิจัยในห้องปฏิบัติการ ทาง
วิทยาศาสตร์จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ ความน่าเชื่อถือได้ของการด าเนินงาน เพ่ือให้ผลของ
การศึกษาค้นคว้าเป็นที่ยอมรับ และการด าเนินงานด้วยความปลอดภัย การวิเคราะห์วิจัยต้องท าตามหลักของการ
ปฏิบัติการที่ดีเพ่ือให้ผู้วิเคราะห์วิจัยและผู้เกี่ยวข้องมีความปลอดภัย อีกทั้งกระบวนการวิจัยที่เลือกใช้ก็ควรก่อให้เกิด   
ของเสียอันตรายและการแพร่กระจายของสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส าหรับประเทศไทยแม้จะมีกฎหมายหลักส าหรับ
ควบคุมการผลิต น าเข้า ส่งออก และการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายคือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แต่
กฎหมายฉบับดังกล่าว  มีข้อยกเว้นการปฏิบัติให้กับหน่วยงานราชการซึ่งรวมถึงสถาบันการศึกษาด้วย  ส าหรับ
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ. 2554 แม้ว่า มาตรา 3(1) จะยกเว้น
การบังคับใช้แก่หน่วยงานราชการ แต่มาตรา 3(2) ได้ระบุไว้ว่า “ให้ส่วนราชการ ฯลฯ จัดให้มีมาตรฐานในการบริหาร
จัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน            
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น ในภาคราชการและ
สถาบันการศึกษาแม้จะไม่มีข้อปฏิบัติและบทลงโทษปรากฏเป็นกฎหมาย ผู้น าหน่วยงานหรือสถาบันก็ต้องมีหน้าที่เชิง
จริยธรรมและความรับผิดชอบในการสร้างความปลอดภัยในการท างานให้แก่คนในองค์กร  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พร้อมกับกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเกิดความตระหนักรู้และมีจริยธรรมในการปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
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ความปลอดภัยในองค์กร วัฒนธรรมความปลอดภัย อาจกล่าวได้ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วการท างานด้วยความปลอดภัย
เป็นวัฒนธรรมที่ผู้ปฏิบัติมีความตระหนักรู้ มีการพัฒนากฎระเบียบเพ่ือการป้องกันเหตุอันไม่ควรเกิดขึ้น พร้อมทั้งมี
มาตรการและกฎหมายก ากับดูแลความปลอดภัย ในขั้นตอนต่างๆ ส าหรับประเทศไทยนั้น ยังขาดแบบอย่างที่ดีของการ
จัดการความปลอดภัย แม้แต่ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องก็ยังไม่ได้ให้ความส าคัญในระดับต้นๆ 
กับการบริหารจัดการให้มีมาตรการการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม และไม่เน้นการท า
ตัวอย่างในการปฏิบัติจริง จนเกิดวัฒนธรรมและจริยธรรมในการท างาน ท าให้นักวิจัย นักวิเคราะห์ ขาดความระมัดระวัง
ในการใช้สารอันตราย และขาดความตระหนัก ในการทิ้งของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการสู่สิ่งแวดล้อม มีโอกาสเสี่ยง   
ที่จะได้รับอันตรายทั้งร่างกายและสุขภาพ จากสารอันตรายต่างๆ และขาดความรับผิดชอบต่อสังคม จึงควรมีการ
ด าเนินงานเพ่ือให้ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญ กับเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เช่น การก าหนดเป็นนโยบาย    
ในระดับหน่วยงาน ให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกระดับในการสร้างความตระหนัก การปลูกจิตส านึก 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นนักวิจัย นักวิเคราะห์ รวมทั้งผู้สอน มีความรู้การจัดการความปลอดภัยและปฏิบัติจริงเป็นตัวอย่าง 
และเกิดส านึกเรื่องการเป็นผู้น าในการท าให้มีความปลอดภัยส าหรับการท างานในชีวิตจริง สถาบันการศึกษาจึงควรเป็น 
จุดตั้งต้นในการผลิตบุคลากรที่มีส านึกต่อความปลอดภัยทั้งของตนเอง ของผู้อ่ืน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย (โครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2556) 
 

2.2 สิ่งคุกคามในห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการเป็นสถานที่ที่มีสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ปัญหาที่ส าคัญคือบุคลากรที่ท างาน        

ในห้องปฏิบัติการไม่ทราบถึงสิ่งคุกคามเหล่านั้นซึ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพและการบาดเจ็บที่ตามมา มีการศึกษาเกี่ยวกับ

การบริหารความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พบว่านอกจากสิ่งคุกคามที่มีในห้องปฏิบัติการแล้ว การใช้อุปกรณ์และ

เครื่องมือหลายชนิด ส่งผลให้การท างานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสสิ่งคุกคามมากขึ้น (เฉลิมรัฐ มีอยู่เต็ม 

และพรชัย สิทธิศรัณย์กุล อ้างอิงจากสุดารัตน์ มโนเชี่ยวพินิจ, 2544) ห้องปฏิบัติการอาจเป็นสถานที่ที่อาจมีอันตรายและ

เป็นแหล่งแพร่สิ่งก่ออันตราย (Hazards) หลายชนิด เช่น สารเคมี สารก่อมะเร็ง สารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อจุลินทรีย์

ก่อโรค ตลอดจนสารที่ท าให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกที่ต้อง

สัมผัสสิ่งก่ออันตรายดังกล่าว มีงานวิจัยหลายเรื่องระบุว่าห้องปฏิบัติการเป็นแหล่งแพร่สิ่งก่ออันตรายและเชื้อโรคหลาย

ชนิดสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานอ่ืนๆ ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก ในหลายประเภทตั้งแต่ห้องปฏิบัติการ           

ทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์  และห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ซึ่งการปฏิบัติงาน       

ในห้องปฏิบัติการ นอกจากความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุแล้วยังมีความเสี่ยงภัยจากสิ่งก่ออันตรายต่างๆ อีกด้วย 
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สิ่งก่ออันตรายในห้องปฏิบัติการ 

 1. สิ่งก่ออันตรายทางด้านกายภาพ (Physical hazard) ได้แก ่ 

    1.1 ความร้อน โดยเฉพาะไฟ นอกจากจะท าให้เกิดแผลไฟไหม้ (Burn) อาจสร้างความเสียหายอย่าง

มาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ตะเกียง ถังแก๊ส ไฟฟ้าลัดวงจร รวมทั้งการถูกน้ าร้อน อาหารเลี้ยงเชื้อ สารละลาย    

ที่เดือด หรือ กรด-ด่าง ท าให้เกิดเป็นแผลน้ าร้อนลวก (Scald)  

  1.2 แสง เช่น แสงอุลตราไวโอเลต แสงอินฟราเรด และ แสงยูวี อาจท าให้ตาบอดได้หากมองดูโดยตรง

นานๆ หรือถ้าผิวหนังถูกแสงดังกล่าวนานๆ เป็นประจ าอาจท าให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้  

    1.3 เสียง เสียงดังที่เกินกว่า 85 เดซิเบล นาน 1 ชั่วโมง อาจท า ให้เกิดอันตรายต่อประสาทหูได้ เช่น   

เสียงจากเครื่องมือห้องปฏิบัติการหรืออุปกรณ์บางชนิด เป็นต้น  

    1.4 รังสี หากร่างกายได้รับรังสีจากเอ็กซเรย์ หรือ สารกัมมันตภาพรังสีในปริมาณที่สูงมากพอ หรือ

สะสมไว้นานๆ ก่อให้เกิดการกดไขกระดูกและเกิด Aplastic anemia ท าให้ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นมะเร็ง เป็นหมัน 

หรือเด็กในครรภ์พิการได้  

 2. สิ่งก่ออันตรายที่เป็นสารเคมี (Chemical hazard) ได้แก่  

    2.1 สารเคมี สารพิษ มลพิษต่างๆ เช่น สารปรอทที่ท าอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ 

สมอง และไขสันหลัง ท าให้เสียการควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ แขน ขา การพูด และยังท าให้ระบบประสาท    

รับความรู้สึกเสียไป เช่น การได้ยิน การมองเห็น สารตะกั่ว ท าให้เกิดอาการโลหิตจาง (Anemia) มีอาการปวดตามข้อ 

กระดูกผุ และหักง่าย เกิดการปวดท้อง น้ าหนักลด เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก อาการพิษทางประสาท และ

สมอง ท าให้ ทรงตัวไม่อยู่ เกิดอาการประสาทหลอน ซึมไม่รู้สึกตัว ชัก มือและเท้าตก เป็นอัมพาต สลบ และอาจตายได้ 

สารแคดเมียมท่ีก่อให้เกิด โรคปอดเรื้อรัง โรคไตอักเสบ เป็นต้น  

  2.2 สารก่อมะเร็ง จากการศึกษาพบว่า สารพิษ ก๊าซอันตรายหลายชนิด จัดเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น 

สารประกอบ กลุ่มไฮโดรคาร์บอน ยาฆ่าแมลงบางชนิด สารพิษบางชนิด จากสิ่งมีชีวิต เช่น สารพิษจากเชื้อรา ที่เรียกว่า 

อะฟลาท็อกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับ เป็นต้น 

   2.3 สิ่งระคายเคือง เช่น กรดและด่าง มีฤทธิ์กัดเนื้อเยื่อ ผงซักฟอก สเปรย์บางชนิด เครื่องส าอาง   

บางชนิด ท าให้เกิดการแพ้ได้  

  2.4 ยารักษาโรค เนื่องจากยารักษาโรคส่วนใหญ่ เป็นสารประกอบทางเคมีบางชนิดมีผลโดยตรง    

บางชนิดมีผลโดยอ้อม ต่อภาวะสุขภาพ เช่น การรับประทานแอสไพรินนานๆ หรือปริมาณมากๆ อาจท า ให้เกิดแผลใน

กระเพาะหรือกดไขกระดูกได้ ยาเตตร้าไซคลิน อาจท าให้เกิดฟันเหลืองและมีผลต่อตับ ไต ยาคลอแรมฟินิคัล อาจท าให้

เกิด Aplastic anemia ยาเพนนิซิลิน และซัลโฟนาไมล์ อาจท า ให้เกิดภาวะการแพ้ยารุนแรงได้ เป็นต้น  
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 3. สิ่งที่ก่ออันตรายที่เป็นชีวภาพ (Biological hazard) ได้แก่  

  3.1 แบคทีเรีย มีหลายชนิด ส่วนใหญ่ไม่ท าให้เกิดโรค เรียก Non-pathogenic bacteria บางชนิด      

เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เรียก Pathogenic bacteria เช่น Vibrio cholerae ก่อโรคอหิวาตกโรค Mycobacterium 

tuberculosis ก่อโรควัณโรค เป็นต้น อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ เชื้อแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งปกติไม่ท าให้เกิด

โรคในบุคคลทั่วไป แต่อาจท าให้เกิดโรคในบุคคลบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ าหรือมีโรคเรื้อรัง  เรียก 

Opportunistic bacteria เช่น Haemophilus influenza ชนิดไม่มีแคปซูล เป็นต้น นอกจากเชื้อแบคทีเรียแล้ว ยังมีเชื้อ 

Rickettsia, Chlamydia และ Mycoplasma  

  3.2 ไวรัส มีทั้งชนิดดีเอ็นเอไวรัส และอาร์เอ็นเอไวรัส เชื้อไวรัสที่ก่อโรคส าคัญๆ ในมนุษย์ ได้แก่      

เชื้อไวรัสโปลิโอ เชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ เชื้อไวรัสหัด เชื้อไวรัสตับอักเสบ เชื้อไวรัสเอดส์ เป็นต้น  

   3.3 ราและยีสต์ เช่น เชื้อ Malassezia furfur, Cryptococcus neoformans และ Candida 

albicans เป็นต้น  

  3.4 ปรสิต เช่น เชื้อมาลาเรีย พยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน และพยาธิตัวตืด เป็นต้น  

  3.5 แมลงและพืชบางชนิด เช่น หิด เหา ไร เห็บ และเห็ดมีพิษบางชนิด เป็นต้น  

 

อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ  

 อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเป็นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ได้วางแผนไว้หรือไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะ

เกิดข้ึน เช่น  

   1.  ไฟไหม้ เนื่องจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนั้น บางครั้งจะต้องใช้ตะเกียงก๊าซด้วย การใช้

ตะเกียงก๊าซนั้น หากเปลวไฟอยู่ใกล้กับสารที่ติดไฟง่ายหรือสารที่มีจุดวาบไฟต่ า โอกาสที่จะเกิดไฟก็ยิ่งมากขึ้นด้วย จึงต้อง

ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและไม่ให้สารที่ติดไฟง่ายอยู่ใกล้ไฟ 

  2.  แก้วบาด เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์จ าพวกเครื่องแก้ว ซึ่งแตก 

ได้ง่าย ถ้าอุปกรณ์เหล่านี้แตกผู้ปฏิบัติงานอาจถูกแก้วบาดได้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์เครื่องแก้วแตก

หรือหัก หากพบควรรีบเก็บกวาดโดยเร็วเพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น 

  3. สารเคมีถูกผิวหนัง สารเคมีทุกชนิดมีอันตรายมากน้อย แตกต่างกัน บางชนิดมีฤทธิ์กัดกร่อน       

ต่อสิ่งของและเนื้อเยื่อเป็นอันตรายต่อผิวหนัง บางชนิดให้ไอระเหยเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ  บางชนิดไวไฟเป็นพิษ

หรือระเบิดได้ บางชนิดสามารถซึมผ่านเข้าไปในผิวหนังท าให้เกิดอันตรายได้มากมาย ผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ควรให้สารเคมี   

ถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า ถ้าทราบว่าถูกสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามจะต้องรีบล้างบริเวณนั้น ด้วยน้ ามากๆ ทันที         

เพ่ือไม่ให้สารเคมีมีโอกาสท าลายเซลล์ผิวหนังหรือซึมเข้าไปในผิวหนังได้  

  4.  สารเคมีเข้าตา ขณะปฏิบัติงานหากก้มหรือมองใกล้ เกินไป อาจท าให้ไอของสารเข้าตาหรือ       

สารกระเด็นถูกตาได้ 
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  5.  การสูดไอหรือก๊าซพิษ เมื่อสูดไอของสารเคมีหรือก๊าซพิษ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือสาร

ที่ใช้ในการทดลองก็ตาม ปกติจะมีอาการต่างๆ เกิดขึ้น เช่น วิงเวียน คลื่นไส้ หายใจขัด ปวดศีรษะ เป็นต้น ซึ่งแล้วแต่พิษ

ของสารเคมีนั้นๆ หากไอนั้นกัดเนื้อเยื่อก็จะท าให้ระคายต่อระบบหายใจด้วย 

   6.  การกลืนกินสารเคมี เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่าง ผู้ปฏิบัติงานใช้ปากดูดสารเคมีอาจพุ่งเข้าปากได้    

หากสารเคมีนั้นเป็นสารพิษก็ย่อมจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ควรใช้อุปกรณ์ส าหรับช่วยในการดูดสารเคมี 

อันตรายในห้องปฏิบัติการเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย บางครั้งเป็นความเสียหาย

ร้ายแรงถึงเสียชีวิต อาคารบ้านเรือนพังทลาย สูญเสียเครื่องจักร อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย นอกจากนี้แล้ว     

ยังมีความเสียหายที่มองไม่เห็นในทันที ได้แก่ การสูญเสียเวลาในการท างาน เนื่องจากไม่สามารถท างานได้ ต้องเสียเวลา

ฝึกหัดผู้อ่ืนให้ท าหน้าที่แทน เสียเวลาในการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุ เสียค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารและเครื่องมือ 

อุปกรณ์ สูญเสียลูกค้า เสียภาพพจน์และชื่อเสียง และอ่ืนๆ อีกมาก ดังนั้น ความเสียหายทั้งหมดที่ เกิดขึ้นจึงเป็นมูลค่า

มหาศาลและควรหาทางป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีก การท างานไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ณ สถานที่ใดๆ ย่อมอาจมีอันตราย 

เกิดขึ้นได้เสมอ แต่ถ้ามีมาตรการความปลอดภัยที่บังคับใช้อย่างจริงจัง อันตรายจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากและจะไม่

ร้ายแรง แต่การเกิดอันตรายมักเกิดขึ้นเมื่อการเลือกและตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดไป หรือผู้ปฏิบัติงานขาดความ

เอาใจใส่ในงานที่ท า หรือละเลยเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นก่อนจะท าการใดๆ จึงจ าเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลของงาน        

ที่จะท าทั้งหมด เพ่ือเตรียมความพร้อม และการป้องกันอันตรายและต้องท างานด้วยความระมัดระวัง (บุษบา รัตนสุภา 

และอมรรัตน์ สุนทรพงศ์, 2555) 

 

2.3 การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 แนวทางการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)           

ได้สนับสนุนการด าเนินงาน “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติกรวิจัยในประเทศไทย ” 

(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา

เป็นนโยบายระดับชาติ และเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการท างานในห้องปฏิบัติการ  

อย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้อง การสร้างจิตส านึกของนักวิจัย นักวิเคราะห์ และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม    

และของเสียอันตราย ออกแบบการด าเนินงานโครงการให้มี 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือใช้ในการ

ขับเคลื่อน กับส่วนของกระบวนการด้วยการสร้างภาคีให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนต่อไปได้ ระหว่างทางก็ได้

สร้างเครื่องมือในการท างาน สร้างคน และสร้างความตระหนักรู้สอดแทรกพร้อมกนัไป 
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กรอบคิดขององค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ที่เชื่อมโยงกัน          
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 

  1) การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย  
 2) ระบบการจัดการสารเคม ี 
 3) ระบบการจัดการของเสีย  
 4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ  
 5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย  
 6) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ   
 7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการปลอดภัย  
(โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2556) 
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ส่วนที ่1 เครื่องมือท างาน ประกอบด้วย เอกสาร 3 เล่ม ที่สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.chemtrack.org/ 

Message/F49-1.pdf และระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการผ่านระบบเว็บไซต์ www.chemtrack. 
org/esprel เอกสารเล่มที ่1 “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” http://www.chemtrack.org/ Doc/ 
F622.pdf (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย , 2556) ให้ภาพรวมของ
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ และแบ่งสาระเนื้อหา เป็น 2 ส่วน คือ เนื้อหาโดยสรุปของ
กระบวนการและวิธีด าเนินงานด้านต่างๆ ของการพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และเอกสารความรู้ เป็น
รายละเอียดของวิธีด าเนินการของขั้นตอนต่างๆ จัดแบ่งเป็นเรื่องๆ เช่น ระบบการจ าแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมี ความรู้เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) เป็นต้น (โครงการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย , 2558) ส่วนเอกสารเล่มที่ 2 “คู่มือการประเมินความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ” http://www.chemtrack.org/Doc/F623.pdf ( โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2556) ประกอบด้วยการส ารวจสถานภาพในลักษณะของ รายการส ารวจ (checklist) 
รวม 162 รายการที่ครอบคลุม 7 องค์ประกอบของความปลอดภัย ค าอธิบายประกอบการกรอก checklist ที่สอดคล้อง
กับรายการส ารวจ ซึ่งเป็นค าอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับผู้ด าเนินการในห้องปฏิบัติการ และส าหรับผู้ตรวจสอบใช้ในการ
ก าหนดเป็น “เกณฑ์การประเมิน” เพ่ือวิเคราะห์ระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วย และภาคผนวก คือ ความรู้
และตัวอย่างเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องของแต่ละองค์ประกอบ (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศไทย, 2558) สอดคล้องกับหัวข้อของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในเล่มแรก (โครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2556) เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ได้ผ่านการทดลองใช้แล้ว
โดยภาคีสมาชิกห้องปฏิบัติการ จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และมีการปรับปรุงคู่มือการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอีก 2 ครั้ง คือ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 เพ่ือพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ควรเริ่มท าความเข้าใจสาระในเอกสาร แนวปฏิบัติเ พ่ือความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการก่อน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและ
ความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบ จึงจะช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลการประเมินความปลอดภัยฉบับนี้ด้วยความเข้าใจ และ
เกิดปัญญาพัฒนาห้องปฏิบัติการได้อย่างแท้จริง การใช้ คู่มือการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพียงอย่างเดียว
อาจยากที่จะเข้าใจและเห็นประโยชน์ของแบบประเมิน ท าให้ ไม่สามารถน าผลการประเมินไปพัฒนาความปลอดภัยได้   
ดังใจ (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย , 2558) เอกสาร 2 ฉบับนี้ เป็น
เครื่องมือที่น าไปใช้ขับเคลื่อนต่อได้โดยห้องปฏิบัติการอ่ืน เพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ส าหรับพัฒนาความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการของตนเอง ส าหรับเอกสารเล่มที่ 3 “ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ: พัฒนาได้อย่างไร – ใช้
จริยธรรมสร้างความตระหนักรู้สู่วัฒนธรรม” http://www.chemtrack.org/Doc/F624.pdf เป็นเอกสารที่สรุปเพ่ือ
สื่อสารแนวคิดวิธีปฏิบัติที่จะน าไปสู่นโยบายระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการผ่านระบบเว็บไซต์ 
www.chemtrack.org/esprel เป็นเว็บไซต์ให้ห้องปฏิบัติการ ใช้ส ารวจสภาพของตนเองตาม checklist บันทึกข้อมูล 
เพ่ือประเมินเป็นภาพเชิงวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน (gap analysis) ขององค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง 7 ด้านได้
แบบทันที (real time) มีความเป็นอิสระตามเงื่อนไขที่ก าหนด นอกจากจะได้ผลวิเคราะห์ของตนเองแล้วยังสามารถ
เปรียบเทียบกับภาพรวมของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมใส่ข้อมูลได้ ให้เห็นค่ าเฉลี่ย ค่ าสูงสุด ต่ าสุด ของความถี่ด้านต่างๆ 
ของ checklist เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ใช้งานระดับต่างๆ เช่น ระดับห้องปฏิบัติการ ระดับหน่วยงานที่มีหลายส่วนงานหรือ
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หลายห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการใช้งานส าหรับผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบาย เพ่ือการวางแผนและการจัดสรร
งบประมาณ  

ส่วนที่ 2 ของการพัฒนาความปลอดภัย คือ การสร้างภาคีสมาชิกและกระบวนการภาคีสมาชิกรุ่นแรก จ านวน 
20 ราย ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวคดิและเครื่องมือการท างานดังกล่าวข้างต้น พร้อมกับได้
ทดลองใช้ นับว่าเป็นรุ่นบุกเบิกที่สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นต้นแบบ และพ่ีเลี้ยงให้รายอ่ืนตามมาได้ ส่วนสมาชิกรุ่นที่ 2
จ านวน 22 ราย สามารถเรียนลัดด้วยการทดลองใช้เครื่องมือท างาน แก้ไขปรับปรุงสภาพปัญหาเท่าที่จะท าได้ตาม
ศักยภาพของตน กล่าวได้ว่าสมาชิกห้องปฏิบัติการทั้ง 2 รุ่น น่าจะเป็นแกนน าให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไปได้ ส่วนของ
กระบวนการพัฒนาความปลอดภัยก็ส าคัญ เพราะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้เห็นตัวอย่างดีๆ ของคนอ่ืน 
นอกจากนั้น การส ารวจสภาพห้องปฏิบัติการด้วยตนเองตามคู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เป็นจุด    
เริ่มต้นที่ดีของการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย เมื่อรู้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ถูกต้องและครบถ้วนในแต่ละ
องค์ประกอบความปลอดภัย ก็สามารถระบุ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดการพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยได้
(โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2556) 

 
2.3.1 วัฒนธรรมความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

วัฒนธรรมความปลอดภัย เป็นสิ่งจ าเป็นเพราะความเสียหายและอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
ผู้ปฏิบัติงานขาดความตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นได้จากการด าเนินการที่มีความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหาใครไป 
ก ากับดูแลได้ตลอดเวลา การสร้างบรรยากาศในห้องปฏิบัติการให้มีภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้ายเตือนให้เห็น

จนชินตา รวมถึงการฝึกส ารวจความเสี่ยงจนมองเห็นได้เองตามธรรมชาติ การได้พูดคุยปรึกษาหารือเรื่องความปลอดภัย 

จะท าให้เกิดความตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยอยู่ เสมอ เมื่อบรรยากาศโดยรอบและสภาพแวดล้อมที่พบเห็นใน

ชีวิตประจ าวัน เอ้ือให้เกิดเป็นวัตรปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ พฤติกรรมเสี่ยงก็จะไม่เกิด หรือไม่ถูกท าตามโดยไม่รู้ตัว การ  

ซึมซับวิธีคิดและพฤติกรรมจนเกิดเป็นส านึกได้อย่างต่อเนื่องนี้เองจะท าให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งท าให้

ห้องปฏิบัติการปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน 

 

 2.3.2 ผู้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 ผู้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ อาจแบ่งได้หลายระดับ แต่ละระดับมีหน้าที่รับผิดชอบ
ร่วมกันในอันท่ีจะท าให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในห้องปฏิบัติการทุกห้องขององค์กร 
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   (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2555) 

    ตารางท่ี 1 ผู้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  
 
2.3.3 ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

การท าให้ห้องปฏิบัติการปลอดภัย จึงต้องทราบว่าปัจจัยเสี่ยงในห้องปฏิบัติการมีอะไรบ้างและเสี่ยง
อย่างไร เพ่ือน ามาสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงให้แก่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าองค์กรต้องแสดง
เจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะท าให้เกิดความมั่นใจว่าในสถานที่ท างานมีความปลอดภัย ด้วยการก าหนดและประกาศนโยบาย
และแผนปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นข้อยืนยันว่าจะกระท าการ 
 

2.3.4 หัวใจของการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
การพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เป็นกระบวนการพัฒนาด้วยปัญญา เพราะมีหัวใจส าคัญอยู่ที่ 

ต้องอาศัย “กระบวนการเรียนรู้” และ “เครื่องมือ” จึงครอบคลุมทั้ง การพัฒนาคน (people approach) และการ
พัฒนาระบบ (system approach) ที่ใช้ได้จริง ระบบเช่นนี้จะด าเนินไปได้เมื่อผู้เกี่ยวข้องตระหนักรู้ว่าตนอยู่ในความเสี่ยง
จริง และต้องฉลาดที่จะหาวิธีลดความเสี่ยงได้ ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องต้องลงมือส ารวจข้อมูลในห้องปฏิบัติการในความ
รับผิดชอบ และมีส่วนส าคัญในการจัดการความเสี่ยงตามข้ันตอนต่างๆ ด้วยตนเอง (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนวิธีการสร้างระบบและโครงสร้างการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแบบครบวงจร  
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ขั้นตอนวิธีในการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ครบวงจร เป็นกระบวนการที่ทุกหน่วยงาน            

ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง ทั้งการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบ หากมีเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว      

การพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจะไม่เกิดการต่อเนื่องและไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนที่เกิดขึ้นได้

อย่างสมบูรณ์ 

1) การส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ในห้องปฏิบัติการทั้งทางเคมีและกายภาพที่อาจท าให้เกิด
ภัยอันตรายแก่สุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ เพ่ือให้ทราบว่าห้องปฏิบัติการมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ต้องป้องกันและแก้ไข 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจ (checklists) ยิ่งแบบส ารวจมีองค์ประกอบที่ครอบคลุมปัจจัยด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการมาก ก็จะท าให้ได้ข้อมูลสถานภาพปัจจุบันที่ครบถ้วน 

2) การจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ของห้องปฏิบัติการด้วยข้อมูลจริงที่ได้จากการส ารวจ เพ่ือก าหนดแนวทาง
ป้องกันและลดความเสี่ยง เช่น การก าหนดกฎเกณฑ์มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติการอย่างปลอดภัย ประกอบด้วย 
การบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม ระบบการจัดการความปลอดภัยส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ ทั้ง 7 ประเด็น ในการจัดการความเสี่ยงของระบบการจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการ     
ต้องมองทุกประเด็นอย่างเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระบบส าคัญในการเชื่อมโยงคือ การจัดการข้อมูลและ
เอกสารที่ดี เช่น ข้อมูลจากการจัดการสารเคมี เช่น บัญชีสารเคมี เป็นต้น การจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพ 
อุปกรณ์และเครื่องมือ การป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย และการให้ความรู้พ้ืนฐาน จะส่งผลไปสู่การบริหารระบบการ
จัดการความปลอดภัยที่เน้นกลับมายังการพัฒนาคนและระบบ เพ่ือยกระดับความปลอดภัยที่ครบทุกด้าน 

3) การตรวจติดตามประเมินผลการป้องกันและลดความเสี่ยง เพ่ือรวบรวมข้อบกพร่องและปัญหาการด าเนินการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ ข้อมูลที่รวบรวมยังเอ้ือต่อการ ทบทวนเรียนรู้ วางแผนพัฒนา/
ปรับปรุง และขยายผลให้ความรู้ต่อไปได้ เช่น ใช้ในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

4) การวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยง ที่มองครอบคลุมทั้งการพัฒนาคน และการ 
พัฒนาระบบ จึงจะสามารถพัฒนายกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้เป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนกรณีตัวอย่าง การจัดการความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการที่ใช้กระบวนการที่กล่าวข้างต้น  
(โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2555) 
 

2.3.5 บันได 3 ข้ันสู่ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 

 2.3.5.1 ลักษณะของห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
    เพ่ือจะก าหนดเป้าหมายร่วมให้ภาคีสมาชิกเห็นได้ชัดเจน โครงการ ESPReL และภาคีสมาชิกได้

ร่วมกันก าหนดลักษณะของห้องปฏิบัติการปลอดภัยไว้ดังนี้ 
           มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ป้องกันอุบัติเหตุได้ส่วนที่มีข้อจ ากัด ในการจัดการผู้ปฏิบัติ

ต้องทราบข้อจ ากัดนั้นๆ และใช้มาตรการป้องกัน ที่ถูกต้อง เพียงพอ  
     มีการด าเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์พ้ืนฐานความปลอดภัย  
     มีการผนวกเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า ซึ่งหมายถึง ความปลอดภัย  

ต่อตนเอง ต่อผู้ปฏิบัติงานโดยรอบ และต่อสังคมสิ่งแวดล้อม  
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     มีการตรวจสอบตนเองเป็นระยะๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนต่อความเสี่ยงที่ อาจเกิดข้ึนใหม่ 
 

  2.3.5.2 บันได 3 ข้ัน แสดงข้ันตอนการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 3 แสดง บันได 3 ขั้น การยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (วราพรรณ ด่านอุตรา  

และสุชาตา ชินะจิตร, 2559) 
      
    ขั้นแรก: ห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับพ้ืนฐาน ด้วย ESPReL Checklist 
      ขั้นตอนของการพัฒนาความปลอดภัยนั้นน่าจะเริ่มจากระดับพ้ืนฐานที่ ใช้ เกณฑ์ พ้ืนฐาน           
ความปลอดภัย 137 ข้อจาก ESPReL Checklist เป็นจุดตั้งต้นที่ควรท าให้ได้ก่อน เพราะเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานนี้เป็นเกณฑ์
ที่ขาดไม่ได้หากจะท าให้เกิดความปลอดภัย เมื่อจัดการสภาพพ้ืนฐานได้แล้ว จึงยกระดับจากฐานที่มีอยู่เป็นห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบในขั้นที่ 2 ต่อไป การส ารวจด้วย ESPReL Checklist ซ้ าจะบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงและท าให้การพัฒนา         
ความปลอดภัยเป็นไปอย่างตรงจุดเป็นระบบและยั่งยืน   
   ขั้นที2่: ห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับต้นแบบ ด้วย ESPReL Checklist และเกณฑ์ต้นแบบ 
    ห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับที่ 2 คือระดับต้นแบบนั้น นอกจากจะผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานด้านความ
ปลอดภัย 137 ข้อ ข้างต้น ยังต้องมีรูปธรรมของผลผลิตและกระบวนการที่ชัดเจน ค าว่า “ต้นแบบ” อาจหมายถึงต้นแบบ
ในภาพรวม คือ ห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดการยกระดับได้ครบทั้ง 7 องค์ประกอบ หรืออาจหมายถึงต้นแบบเฉพาะด้าน 
ถ้าห้องปฏิบัติการนั้นๆ สามารถท าได้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งในที่สุดควรท าต่อไปจนได้ต้นแบบในภาพรวมด้วย  
   เมื่อห้องปฏิบัติการส ารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง และตัดสินใจจะพัฒนา    
สู่ความเป็นต้นแบบก็สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 ก้าวที่ 1 ส ารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานด้วย ESPReL Checklist 137 ข้อ 

 ก้าวที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการจัดการจากผลการส ารวจ แล้วจัดการกับจุดอ่อน 
 ก้าวที่ 3 ส ารวจสภาพความปลอดภัยซ ้า เพ่ือดูว่ามีการยกระดับความปลอดภัยเกิดขึ้นจริง 
 ก้าวที่ 4 ส ารวจศักยภาพความเป็นต้นแบบจากรูปธรรมของผลผลิตและกระบวนการทีละองค์ประกอบ 
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 ก้าวที่ 5 เติมเต็มรูปธรรมของต้นแบบทีละองค์ประกอบที่ต้องการจนครบภาพรวมของต้นแบบ 
ขั้นที่ 3: เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับ “มาตรฐานระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี  (มอก.2677-2558)” ซึ่งพัฒนาขึ้นจาก ESPReL Checklist ได้แก่ 
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558) ตามรายละเอียด
ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 2 ฉบับ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 229ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
คือ 
   1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4699 (พ.ศ. 2558) ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับสารเคมีเล่ม 1: ข้อก าหนด (เผยแพร่ที่เว็บไซต์
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/229/9.PDF) 

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4700 (พ.ศ. 2558) ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีเล่ม 2: ข้อแนะน าทั่วไป ระบบ และเทคนิค 
ในการปฏิบัติ (เผยแพร่ที่เว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/229/10.PDF) 

ทั้งนี้ วช. และ สมอ. ก าลังร่วมมือกันเพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินงานที่
เกี่ยวกับการน ามาตรฐานฯ ไปใช้ต่อไป (วราพรรณ ด่านอุตรา และสุชาตา ชินะจิตร, 2559) 

 
 2.3.6 การพิจารณาศักยภาพของห้องปฏิบัติการปลอดภัย และเกณฑ์การมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
   2.3.6.1 เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของห้องปฏิบัติการปลอดภัย มี 4 ข้อ ที่มีรายละเอียดดังนี้  
   1. เป็นห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี : ห้องปฏิบัติการที่ เข้าร่วมการพิจารณาศักยภาพ            
ของห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้องเป็นห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน 
ที่มีการใช้สารเคมี หรือเก่ียวข้องกับสารเคมี 
   2. เป็นห้องปฏิบัติการที่มีผลการประเมิน ESPReL Checklist ด้วยตนเองตาม “เกณฑ์พ้ืนฐาน         
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย” ของแต่ละองค์ประกอบความปลอดภัย: ห้องปฏิบัติการต้องมีผลการประเมินความปลอดภัย
ด้วยแบบส ารวจความปลอดภัย ESPReL Checklist ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์พ้ืนฐาน จ านวน 137 ข้อ ที่มีเครื่องหมาย 
ก ากับอยู่ และข้อทั่วไป จ านวน 25 ข้อ รวมทั้งสิ้น 162 ข้อ โดยผ่านตามเกณฑ์ข้อก าหนดของแต่ละกลุ่ม ดังแสดง     
ในภาพที่ 4 การแบ่งกลุ่มห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพ 
   3. เป็นห้องปฏิบัติการที่มีข้อมูลและเอกสารที่แสดงรายละเอียดรูปธรรมของกระบวนการและผลผลิต
ของห้องปฏิบัติการปลอดภัย: ห้องปฏิบัติการต้องจัดท าข้อมูลและเอกสารที่แสดงรายละเอียดรูปธรรมของกระบวนการ
และผลผลิตของห้องปฏิบัติการปลอดภัยในแต่ละองค์ประกอบของความปลอดภัย ซึ่งมีทั้งหมด 7 ด้าน โดยรายละเอียด
ของข้อมูลและเอกสารนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของรางวัลและตราสัญลักษณ์ที่ขอรับการพิจารณา ตามการจ าแนกกลุ่ม
ห้องปฏิบัติการในภาพที่ 4 
   4. เป็นห้องปฏิบัติการที่มีผลการประเมิน ESPReL Checklist โดยผู้ตรวจประเมิน/ผู้เชี่ยวช าญที่รับรอง
โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.): ห้องปฏิบัติการได้ด าเนินการยื่นความจ านง เพ่ือขอรับการประเมิน     
โดยผู้ตรวจประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญ และมีผลการประเมินจากผู้ตรวจประเมินที่ผ่านตาม “เกณฑ์พ้ืนฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย” โดยผ่านการตรวจประเมินในด้านความสมบูรณ์ของเอกสารและการตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง ตามขั้นตอน
กระบวนการพิจารณาศักยภาพและการมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการปลอดภัย และผ่านขั้นตอนและ
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วิธีการตรวจประเมินตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

  
 ภาพที่ 4  การแบ่งกลุ่มห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยตามเกณฑ์การพิจารณา (ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล,  
    ขวัญนภัส สรโชติ และจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์, 2562) 
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  2.3.6.2 เกณฑ์การมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
     มีโครงสร้างเนื้อหาดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย 1) เกณฑ์การมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 2) วธิีการมอบรางวัลและการติดตราสัญลักษณ์ และ 3) เงื่อนไขและข้อก าหนดส าหรับ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 5 โครงสร้างเนื้อหาของเกณฑ์การมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
        (ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล, ขวัญนภัส สรโชติ และจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์, 2562) 
 

2.4 งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 จุฑาทิพย์ ชูช่วย, ขวัญใจ นิ่มดวง และวันลภ ดิษสุวรรณ (2561) ได้ศึกษา การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแก่
บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส ารวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ Checklist ของ
ระบบ ESPReL ผลการศึกษา ห้องปฏิบัติการ 102 ห้อง มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 80 ห้อง (81.60%) และส ารวจ
สถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 21 ห้อง (26.25%) พบว่าห้องปฏิบัติการที่มีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ
มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบส่องกราด (คะแนนรวม 80.60%) ห้องปฏิบัติการ 
Chromatography (คะแนนรวม 61.50%) ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานทางชีววิทยา (คะแนนรวม 52.70%) ห้องปฏิบัติการ
ชีวเคมี (คะแนนรวม 51.40%) และห้องปฏิบัติการเคมี SC2308 (คะแนนรวม 37.20%) ตามล าดับ องค์ประกอบที่มี
คะแนนมากที่สุด คือ ระบบการจัดการสารเคมี รองลงมาคือ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และระบบบการ
จัดการของเสีย องค์ประกอบที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ การจัดการข้อมูลและเอกสาร การให้ความรู้พ้ืนฐาน
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย เพราะเป็นองค์ประกอบที่ได้คะแนน
น้อย 

ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล (2558) ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยในประเทศไทย 
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวอย่าง
ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยภายใต้กรอบคิดขององค์ประกอบด้านความปลอดภัย  7 ด้าน และเพ่ือศึกษาและค้นหา      
แนวทางการขยายผลการสร้างความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมในกระบวนการและผลผลิต            
ขององค์ประกอบด้านความปลอดภัย วิธีการด าเนินการวิจัย เป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research and 
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Development, R&D) ที่หวังผลให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การขับเคลื่อน 
นโยบาย การสร้างความตระหนักรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นต้นแบบ (ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล, 
2558 อ้างอิงจาก สุชาตา ชินะจิตร, 2556) แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มาใช้พัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และก าหนด
แนวทางในการประยุกต์ใช้ความเป็นต้นแบบ เพ่ือขยายผลในการสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษา
พบว่า จากภาคีสมาชิกจ านวน 23 ห้องปฏิบัติการที่เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย มีเพียง 
6 ห้องปฏิบัติการที่ผ่านตามกรอบการคัดเลือก โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพสูงแบบองค์รวมขับเคลื่อนสูง            
ที่สามารถพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกด้านจนเกิดเป็นตัวอย่างห้องปฏิบัติการต้นแบบได้ แต่เมื่อ
พิจารณาร่วมกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 3 ด้าน คือ เกณฑ์ความร่วมมือเกณฑ์การสนับสนุนการปรับปรุงด้านกายภาพ และเกณฑ์ 
ขั้นตอนการคัดเลือกห้องปฏิบัติการเพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ พบว่า มีจ านวน 4 ห้อง 
ที่ได้รับเลือกเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ คือ 1. หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 2. ห้ องวิจัยด้านการสกัด (Extraction) 
3. ห้องปฏิบัติการ Plant Extract and Essential Oil และ 4. ห้องปฏิบัติการ Plant Science and Analysis 

1. หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เป็นห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ -
มหาวิทยาลัย มีขนาด 40 ตร.ม. ตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้นที่ 13 ของอาคารมหามกุฎ ซึ่งมีอายุอาคารประมาณ 15 ปี จากการ 
ส ารวจประเมินด้วยตนเองและผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีปัญหาในด้านกายภาพได้แก่ 1) ด้านสถาปัตยกรรมมีความเสื่อมสภาพ

ของวัสดุพ้ืนผิวของห้องปฏิบัติการ 2) ด้านสถาปัตยกรรมภายใน มีการแบ่งส่วนพ้ืนที่ ใช้สอย (zoning) ที่ไม่เหมาะสม     

ต่อการท างาน มีครุภัณฑ์ที่ช ารุดจากการใช้งานและสารเคมี 3) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลังมีปริมาณแสงสว่างต่ า

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน จ านวนเต้ารับเต้าเสียบไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สายไฟบางส่วนอยู่ในสภาพช ารุด 4) ระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ มีระบบที่ไม่เหมาะสมกับการท างาน บางส่วนช ารุดเสียหาย 5) ระบบฉุกเฉินและระบบ

ติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ขาดการดูแลรักษา ไม่สามารถรองรับการใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และบางส่วนยังไม่มีการติดตั้ง 

2. ห้องวิจัยด้านการสกัด (Extraction) เป็นห้องปฏิบัติการขนาด 195 ตร.ม. ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับหน่วยวิจัย 
เคมีอินทรีย์ บนพื้นที่ชั้นที่ 18 ของภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการส ารวจพบว่า
มีปัญหาในด้านกายภาพ ได้แก่ 1) ด้านสถาปัตยกรรม มีความเสื่อมสภาพของวัสดุพ้ืนผิวของห้องปฏิบัติการ 2) ด้าน
สถาปัตยกรรมภายใน มีครุภัณฑ์บางส่วนช ารุดเนื่องจากขาดการบ ารุงรักษา 3) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง      
มีปริมาณแสงสว่างต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และจ านวนเต้ารับเต้าเสียบไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 4) ระบบระบายอากาศ  
ไม่เหมาะสมกับขนาดห้องปฏิบัติการและขาดการดูแลบ ารุงรักษา 5) ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร ที่มีอยู่ขาดการ
ดูแลรักษาและไม่รองรับการใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

3. ห้องปฏิบัติการ Plant Extract and Essential Oil เป็นห้องปฏิบัติการขนาด 110 ตร.ม. ขนาด 65 ตร.ม. 
ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ชั้นที่ 5 ของอาคารเรียนและปฏิบัติการในคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี อายุอาคารประมาณ 10 ปี จากการส ารวจพบว่ามีปัญหาในด้านกายภาพ ได้แก่ 1) ระบบระบาย
อากาศที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับขนาดห้องปฏิบัติการ 2) ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร ยังขาดอุปกรณ์ตรวจจับเพลิง
ไหม้ด้วยควัน (smoke detector) 

4. ห้องปฏิบัติการ Plant Science and Analysis ขนาด 65 ตร.ม. ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันกับห้องปฏิบัติการ 
Plant Extract and Essential Oil บนพื้นที่ชั้นที่ 1 ของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
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พระจอมเกล้าธนบุรี อายุอาคารประมาณ 10 ปี จากการส ารวจพบว่ามีปัญหาในด้านกายภาพ ได้แก่ 1) ด้าน
สถาปัตยกรรม มีการตั้งครุภัณฑ์กีดขวางทางออกฉุกเฉิน บางส่วนไม่มีการแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอยที่ชัดเจน 2) ระบบ 
ระบายอากาศที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับขนาดห้องปฏิบัติการ 3) ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร ยังขาดอุปกรณ์ตรวจจับ
เพลิงไหม้ด้วยควัน (smoke detector) 
 ภายใต้การสนับสนุนการด าเนินงานจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด 
ของแต่ละห้องปฏิบัติการ ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้ออกแบบและปรับปรุงองค์ประกอบด้านกายภาพ ซึ่งมี 
ผลการพัฒนาห้องปฏิบัติการดังนี้ 

1. หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ ด าเนินการปรับปรุง 5 ส่วน คือ 1) ด้านสถาปัตยกรรม ด าเนินการปรับปรุง
ในส่วนของวัสดุพ้ืนผิวห้องปฏิบัติการที่เสื่อมสภาพ 2) ด้านสถาปัตยกรรมภายใน ด าเนินการปรับเปลี่ยนส่วนพ้ืนที่ใช้สอย
และปรับปรุงในส่วนของครุภัณฑ์ที่ช ารุด 3) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง ด าเนินการปรับปรุงในส่วนของปริมาณ
แสงสว่างจากดวงโคม และไฟฟ้าก าลังจากอุปกรณ์สายไฟ เต้ารับ เต้าเสียบให้พอเพียงต่อการใช้งาน และติดตั้งระบบแสง 
สว่างฉุกเฉิน 4) ด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด าเนินการปรับปรุงระบบระบายอากาศด้วยวิธีแบบ Local 

Exhaust Method ในการระบายอากาศผ่านตู้ควัน 5) ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์

ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิความร้อนและควัน (heat & smoke detector) ป้ายบอกทางหนีไฟ ระบบดับเพลิงด้วย

น้ าชนิดมีสปริงเกลอร์ ฝักบัวฉุกเฉิน และที่ล้างตา 

2. ห้องวิจัยด้านการสกัด (Extraction) ด าเนินการปรับปรุง 5 ส่วน คือ 1) ด้านสถาปัตยกรรมปรับปรุงในส่วน
ของวัสดุพ้ืนผิวห้องปฏิบัติการที่เสื่อมสภาพ 2) ด้านสถาปัตยกรรมภายใน ปรับปรุงในส่วนของครุภัณฑ์ที่ช ารุด 3) ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง ปรับปรุงในส่วนของปริมาณแสงสว่างจากดวงโคม อุปกรณ์สายไฟเต้ารับ เต้าเสียบ เพ่ือให้
พอเพียงต่อการใช้งาน และติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 4) ด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ปรับปรุงระบบ
ระบายอากาศด้วยวิธีแบบ Dilution Method ในการระบายอากาศผ่านหัวจ่ายลมเข้า-ออก 5) ระบบฉุกเฉินและระบบ
ติดต่อสื่อสาร ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิความร้อนและควัน (heat & smoke detector) ป้ายบอกทาง
หนีไฟและระบบดับเพลิงด้วยน้ าชนิดมีสปริงเกลอร์ 
 3. ห้องปฏิบัติการ Plant Extract and Essential Oil ด าเนินการปรับปรุง 2 ส่วนคือ 1) ด้านสถาปัตยกรรม 
เป็นส่วนที่ไม่ต้องการแบบปรับปรุงและงบประมาณ โดยเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทางเข้าออก และปรับพ้ืนที่การใช้งาน
ภายในห้องจากส่วนส านักงานและส่วนห้องปฏิบัติการที่อยู่รวมกันให้เหลือเพียงส่วนปฏิบัติการเท่านั้น 2) ด้านระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ ปรับปรุงระบบระบายอากาศด้วยวิธีแบบ Dilution Method ในการระบายอากาศผ่านหัวจ่าย
ลมเข้า-ออก 3) ส าหรับระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสารที่จะด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควัน 
(smoke detector) นั้น ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 4. ห้องปฏิบัติการ Plant Science and Analysis ด าเนินการปรับปรุงในลักษณะเดียวกันทั้งสองห้องปฏิบัติการ
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) ด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ปรับปรุงระบบระบายอากาศด้วยวิ ธีแบบ 
Dilution Method ในการระบายอากาศผ่านหัวจ่ายลมเข้า-ออก ส าหรับส่วนที่ 2) ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร   
ที่จะด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควัน (smoke detector) นั้น ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
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 ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล, ขวัญนภัส สรโชติ และจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ (2562)  ได้ศึกษาวิจัยการจัดท าเกณฑ์การ
พิจารณาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือจัดท าเกณฑ์พิจารณา
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการปลอดภัย และเกณฑ์การมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเพ่ือเผยแพร่เกณฑ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ โครงการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประเภท
การวิจัยและพัฒนา (R&D) ซ่ึงด าเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการใน
ประเทศไทย (Enhance of Safety Practices in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) และโครงการต่างๆ ที่
ขับเคลื่อนตามนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ โดยท าการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากโครงการวิจัยมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่ผ่านมา 
และจากเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเกณฑ์ทั้ง 2 ฉบับ ผล
การศึกษาและวิจัยพบว่าสามารถพัฒนาและจัดท าเกณฑ์ฯ พร้อมคู่มือฯ ตามที่ก าหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการ จัดประชุม
ระดมความเห็น 1 ครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 100 คน จากหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน และ
ผ่านการจัดอบรม ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่สนใจ จ านวน 1 ครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 66 คน 
โดยมีการจัดทดสอบก่อนและหลังการอบรม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจในเกณฑ์ฯ ทั้งหมดพร้อมคู่มือฯ 
และท้ายสุดได้ผลลัพธ์ของโครงการ คือ ชุดเครื่องมือส าหรับผู้ตรวจประเมินที่ประกอบด้วย เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพ
ของห้องปฏิบัติการ พร้อมคู่มือฯ และเกณฑ์การมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการปลอดภัย พร้อมคู่มือฯ 
ส าหรับข้อเสนอแนะนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าขั้นตอนการท างานโครงการฯ ให้
สามารถน าไปใช้ได ้  
 กมลวรรณ บุตรประเสริฐ และสรันยา เฮงพระพรหม (2557) ได้ศึกษาวิจัย พฤติกรรมการปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาความรู้ เจตคติ 
และพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์       
ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านความปลอดภัยกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่เก่ียวกับข้อมูลการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ความรู้เจตคติ และการ
ปฏิบัติด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ ประชากรและตัวอย่าง ประชากรเป้าหมาย 
คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เวชศาสตร์ชันสูตร 
อายุรศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา ปรสิตวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี เภสัชวิทยา สรีรวิทยา และ
ห้องปฏิบัติการพิเศษวิจัยรวม (ศูนย์วิจัย Chula MRC) ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง ขนาดตัวอย่าง คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จ านวนทั้งหมด 616 คน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามคิด 
เป็นร้อยละ 80.19 (494 คน) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง (Self-administered 

Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูล

การปฏิบัติงาน ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติขณะปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนเมื่อเกิด

อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แบ่งคะแนนความรู้เจตคติ และการปฏิบัติออกเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของ Bloom 

(1968 อ้างใน กนกอร ไชยค า, 2553) ดังนี้ ความรู้ระดับต่ า คือ ผู้ที่ได้คะแนนร้อยละ 0-59 ความรู้ระดับปานกลาง คือ ผู้

ที่ได้คะแนนร้อยละ 60-79 ความรู้ระดับสูง คือ ผู้ที่ได้คะแนนร้อยละ 80-100 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบวัด
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ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ โดยปรับมาจากแบบสอบถามของ สุภาพร เทียมวงศ์ (2550) และเพชรรัตน์ เกียรติคุณ-

รัตน์ (2548) โดยไปทดสอบกับตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความ

เชื่อมั่นของเครื่องมือโดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) แบบวัดความรู้ มีค่าความ

เชื่อมั่น 0.69 แบบวัดเจตคติมีค่าความเชื่อมั่น 0.71 แบบวัดการปฏิบัติมีค่าความเชื่อมั่น 0.80  ข้อพิจารณาทางจริยธรรม 

การศึกษานี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ก่อนที่จะท าการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับข้อมูลเชิงคณุภาพวิเคราะห์ด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ และข้อมูลเชิง

ปริมาณ วิเคราะห์ด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติและค่ามัธยฐานและค่าพิสัย 

ควอไทล์ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ และใช้ Chi square test และ Fisher’ exact ในการทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบ

ที่ระดับนัยส าคัญ < 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.1) มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี 

(ร้อยละ 32.4) โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 36.15 ปี (S.D. = 9.601) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 

52.0) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เฉลี่ย 11.68 ปี (S.D. = 9.855) ตัวอย่างมากถึง

ร้อยละ 92.3 มีการท างานที่ต้องสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง และเนื้อเยื่อ รองลงมา ได้แก่ การท างานด้วยท่าเดิมซ้ าๆ และมี

การออกแรงขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ 85.4) การสัมผัสสารเคมี (ร้อยละ 78.7) และเสียงรบกวนจากเครื่องมือทาง

การแพทย์ (ร้อยละ 71.5) สภาพแวดล้อมในการท างานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ พบว่า มีผู้ที่ท างานอยู่ในบริเวณที่

มีเสียงรบกวน ร้อยละ 57.3 ท างาน บริเวณที่ท างานมีเชื้อราบริเวณผนังหรือพ้ืนห้องปฏิบัติการร้อยละ 54.3 และท างาน

อยู่ในบริเวณที่มีกลิ่นฉุนของสารเคมี ร้อยละ 52.8 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้าน

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 63.6)  

ขณะที่เจตคติอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 67.0) และการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ า  (ร้อยละ 47.77) ตามล าดับ ความสัมพันธ์ของ

พฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านความปลอดภัยกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 

/ วิชาชีพของผู้ปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว ประเภทของห้องปฏิบัติการ สิ่งคุกคามสุขภาพ

ขณะปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการสัมผัสสารเคมีขณะปฏิบัติงาน การสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งและเนื้อเยื่อ การสัมผัสแสง

สว่างที่ไม่เหมาะสม การสัมผัสเสียงรบกวนจากเครื่องมือแพทย์ และการท างานด้วยท่าทางเดิมซ้ าๆ และมีการออกแรง 

ความถี่ของการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพในช่วง 1 สัปดาห์ ประกอบด้วย การสัมผัสสารเลือด สารคัดหลั่งและเนื้อเยื่อ    

การท างานที่สัมผัสแสงสว่างไม่เหมาะสม ระยะเวลาในการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพ ได้แก่ การท างานที่สัมผัสความร้อน 

และความเย็นที่ผิดปกติ และการท างานด้วยท่าทางเดิมซ้ าๆ และมีการ ออกแรง สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ประกอบด้วย พื้นที่การท างานคับแคบ และมีสิ่งกีดขวางทางเดิน พ้ืนที่การท างานมีน้ ารั่ว และขัง บริเวณพ้ืนที่การท างาน 

มีความชื้นและอับ บริเวณพ้ืนที่การท างานมีเสียงรบกวน และบริเวณพ้ืนที่การท างานมีแสงจ้า หรือสลัว เจตคติด้านความ

ปลอดภัย สิ่งคุกคามสุขภาพแบ่งตามต าแหน่งวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สิ่งคุกคามสุขภาพทางด้ านเคมี สิ่งคุกคาม

สุขภาพทางด้านกายภาพ ประกอบด้วย การสัมผัสแสงสว่าง เสียงและความร้อน-เย็นที่ผิดปกติ และสิ่งคุกคามสุขภาพแบ่ง
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ตามต าแหน่งวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่  สิ่งคุกคามสุขภาพทางด้านเคมี สิ่งคุกคามสุขภาพทางด้านกายภาพ 

ประกอบด้วย การสัมผัสความรอ้น - เย็นที่ผิดปกติ (p-value < 0.05) 

 กิตติศักดิ์ เกิดชาญ, ไพฑูรย์ มูลทา และบรรลือ สังข์ทอง (2557) ได้ศึกษาวิจัย ผลของโครงการห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยต่อความรู้ ความพึงพอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
เพ่ือประเมินประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการจัดท าโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยต่อนิสิตเภสัชศาสตร์ทั้งความรู้ที่ได้รับการ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมความพึงพอใจรวมทั้งข้อเสนอแนะในมุมมองของนิสิตต่อโครงการ วิธีการด าเนินการวิจัย 
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental study) เพ่ือศึกษาผลการอบรมให้ความรู้ประกอบการสาธิตและฝึก
ทดลองจริงโดยอาจารย์ 6 คน และนักวิทยาศาสตร์ 2 คนตามโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยใช้เวลาจัดอบรม 6 ชั่วโมง
ประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมและประเมินการประยุกต์ความรู้มาใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนิสิต      
ต่อโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย หลังได้รับการอบรมท าการศึกษาในนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย       
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 77 คน ก่อนการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ เช่น การประกันและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 
และจุลชีววิทยาทางเภสัชศาสตร์ด าเนินการวิจัยตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 30 มีนาคม 2555 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบ
วัดความรู้เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจ านวน 40 ข้อ และ แบบ 5-Likert scale ประเมินความพึงพอใจ 9 ข้อ
และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 8 ข้อตามกรอบแนวคิดและทฤษฏีของ  (Herzberg, 1959) วิเคราะห์ความ
แตกต่างคะแนนความรู้ก่อนและหลังโดยใช้สถิติ Paired t-test วิธีการด าเนินการวิจัยการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 
Experimental study) ผลการศึกษาวิจัย การศึกษาในนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ผล
การศึกษาพบดังนี้ 1. การเปรียบเทียบผลการวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ก่อนและหลังการอบรมนิสิต
เภสัชศาสตร์ปีที่ 2 จ านวน 77 คนเป็นเพศหญิง 54 คน (ร้อยละ 70.1) และเพศชาย 23 คน (ร้อยละ 29.9) นิสิตหลัง
ได้รับการอบรมตามโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยมีคะแนนสอบความรู้เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ใน
ภาพรวมทั้ง 40 ข้อ เพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (32.60 ± 2.31 และ 24.94 ±3.11, p < 0.001 
ตามล าดับ) และเมื่อแยกตามหัวข้อที่อบรมนิสิตมีคะแนนหลังได้รับการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เช่นกัน ยกเว้นหัวข้อเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีที่พบว่า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2. ความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมนิสิตชั้นปี 2 จ านวน 77 คน มีนิสิต     
ตอบกลับ ทั้งหมด 70 คน (ร้อยละ 90.91) เป็นเพศหญิง 48 คน (ร้อยละ 68.6) และเพศชาย 22 คน (ร้อยละ 31.4)    
โดยนิสิตได้แสดงความพึงพอใจต่อการอบรมของห้องปฏิบัติการปลอดภัยภาพรวมในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความ     
พึงพอใจในการจัดอบรมด้านความปลอดภัยของสารเคมี ในระดับพึงพอใจมากที่สุดด้วยคะแนน 4.59 ± 0.57 จากเต็ม          
5 คะแนน ส าหรับการประยุกต์น าความรู้จากอบรมไปใช้ประโยชน์พบว่า นิสิตสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้

ประโยชน์ได้ในระดับมาก คะแนน 4.29 ± 0.08 โดยมีการค านึงถึงความปลอดภัยเพ่ิมข้ึนระหว่างปฏิบัติการ 

เสาวนีย์ สัตยดิษฐ์ และนิรวรรณ แสนโพธิ์ (2556) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
ศึกษาวิจัย การจัดการของเสียชีวภาพและของเสียสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ คณะ       
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการของเสียชีวภาพ และของเสียสารเคมี และเพ่ือ
หาแนวทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมส าหรับการจัดการของเสียชีวภาพและของเสียสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัย
วิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ วิธีด าเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ด าเนินการในช่วงเดือนกันยายน ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรศึกษา คือ ผู้ที่ท างาน ณ ห้องปฏิบัติการ          
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ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ จ านวน 3 
ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
และอยู่ภายใต้ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถ่ิน และสัตว์อพยพ จ านวน 4 ห้องปฏิบัติการประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง ห้องปฏิบัติการซีรั่มวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา และห้องปฏิบัติการ
ไวรัสวิทยาและเพาะเลี้ยงเซลล์ โดยแบ่งประชากรออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 3 คน เจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 23 คน และพนักงานจัดเก็บของเสีย จ านวน 5 คน รวมประชากรศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 31 คน 
เนื่องจากประชากรมีจ านวนไม่มาก ผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบ
สัมภาษณ์ แบบส ารวจ และแบบสังเกต โดยใช้แบบสัมภาษณ์จ านวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการ และชุดที่ 2 ส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร แบบส ารวจส าหรับจดบันทึกประเภท และปริมาณของเสีย
ชีวภาพและของเสียสารเคมี และแบบสังเกตส าหรับบันทึกการสังเกตการจัดการของเสียชีวภาพ และของเสียสารเคมี      
ในแต่ละห้องปฏิบัติการ มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงทางด้านเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และได้ท า     
Pre-test กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มประชากรศึกษา ขั้นตอน
เก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการหลังจากได้รับการอนุมัติด้านจริยธรรมการวิจัยในคน รหัสโครงการ 
เลขที่ 045/2555 โดยคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีดังนี้ 1) เข้าพบหัวหน้าห้องปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ขออนุญาตเข้าศึกษา กลุ่มตัวอย่างลงนามในใบยินยอม  
เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ 2) สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดีฯ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ เข้าท าการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ในแต่ละห้องปฏิบัติการ โดยขอใช้เวลาสัมภาษณ์ช่วงเวลาพักงาน 12.00 - 13.00 น. และหลังเลิกงานช่วงเวลา 
16.00 - 18.00 น. 3) ด าเนินการส ารวจ บันทึกข้อมูลปริมาณและประเภทของเสียชีวภาพ และของเสียสารเคมี ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาในการส ารวจต่อเนื่อง 30 วันท าการ 4) เข้าสังเกตการจัดการของเสียชีวภาพ 
และของเสียสารเคมีของเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นระยะเวลา 5 วัน คือ วันจันทร์ - ศุกร์ แบ่งเป็น 2 
ช่วงๆ ละ 4 ชั่วโมง คือระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. 5) วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับหลักวิชาการ
ในการจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ ด าเนินการจัดท าร่างแนวทางการจัดการ และน าเสนอต่อหัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ และจัดหารือกลุ่มย่อยเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมพิจารณาความ   
เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 6) สรุปประเด็นปัญหา และจัดท าแนวทางการจัดการของเสียชีวภาพและของเสียสารเคมีที่
เหมาะสมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ 7) ติดตามการด าเนินการปรับปรุงตามแนวทางการจัดการ
ของเสียชีวภาพ และของเสียสารเคมีในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการจ าแนกเป็นความเรียง ผลการวิจัยและอภิปรายผล ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.00 อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.33 มีระยะเวลาท างานในต าแหน่งงานปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 66.67          
ประเภทและปริมาณของเสียในห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1) ของเสียชีวภาพจากพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
7 ห้องปฏิบัติการ พบว่าห้องปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดของเสียชีวภาพ มีจ านวน 6 ห้อง ของเสียชีวภาพที่เกิดขึ้นมีปริมาณรวม
ทั้งสิ้น 205.50 กิโลกรัม/เดือน หรือเท่ากับ 6.85 กิโลกรัม/วัน โดยพบปริมาณของเสียชีวภาพมากที่สุดที่ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา คิดเป็นร้อยละ 24.82 ซึ่งเป็นประเภทซากชิ้นส่วนตัวอย่างสัตว์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.01 2) ของเสีย
สารเคมีจากพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 7 ห้องปฏิบัติการ พบว่าห้องปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดของเสียสารเคมี มีจ านวน 5 ห้อง      
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ของเสียสารเคมีเกิดขึ้นมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 322.60 กิโลกรัม/เดือน หรือเท่ากับ 10.75 กิโลกรัม/วัน โดยพบปริมาณ    
ของเสียสารเคมีมากท่ีสุดที่ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ คิดเป็นร้อยละ 82.92 ซึ่งเป็นประเภทของเสียติดไฟมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 82.52 สภาพการจัดการของเสียชีวภาพและของเสียสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์           
ทางสัตวแพทย์ สภาพปัจจุบันการจัดการของเสียชีวภาพและของเสียสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทาง   
สัตวแพทย์ สามารถสรุปตามประเด็นหลักๆ 4 ด้าน ประกอบด้วย การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย การบ าบัดและการ
ก าจัด ได้ดังนี้ 1) การเก็บรวบรวม พบว่า ไม่มีเครื่องหมายและค าเตือนที่คงทน ไม่มีตู้แช่เย็นโดยเฉพาะส าหรับของเสีย    
ที่ปนเปื้อนระหว่างรอการน าไปก าจัดในทุกห้องปฏิบัติการ วัสดุมีคมไม่มีภาชนะจัดเก็บที่ทนทานต่อการเจาะทะลุทิ่มแทง 
ไม่มีเจ้าหน้าที่ท าการจดบันทึกประเภทและปริมาณของเสีย เจ้าหน้าที่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่สม่ าเสมอ    
2) การเคลื่อนย้าย พบว่า ไม่มีการจัดให้มีภาชนะรองรับ 2 ชั้น (Secondary container) ไม่มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ
ปริมาณ ไม่มีอุปกรณ์ส าหรับจัดการกรณีของเสียหกรั่วไหล และอุปกรณ์รองรับระหว่างเคลื่อนย้ายออกจากห้องปฏิบัติการ 
และเจ้าหน้าที่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่สม่ าเสมอขณะปฏิบัติงาน 3) การบ าบัด พบว่า มีการบ าบัดด้วย
วิธีนึ่งฆ่าเชื้อก่อนทิ้งสู่ภายนอก ก่อนส่งไปก าจัดส าหรับของเสียชีวภาพ ในส่วนของของเสียสารเคมีที่สามารถทิ้งลงท่อน้ า
ทิ้งได้ ระหว่างเทของเสียสารเคมีทิ้งจะเปิดน้ าตามในปริมาณมากก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกห้องปฏิบัติการ ส่วนที่ ไม่
สามารถทิ้งลงท่อน้ าทิ้งได้ จะเก็บในถังบรรจุของเสียสารเคมีเพ่ือรอส่งก าจัด 4) การก าจัด พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มีเตาเผาของเสียชีวภาพ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพียงท่านเดียว และจะต้องปฏิบัติงานในวันหยุด
เสาร์ - อาทิตย์เท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ไม่มีการจดบันทึกน้ าหนักของเสียชีวภาพ      
ก่อนก าจัด ไม่มีการตรวจเช็คอุณหภูมิขณะเตาเผา การล้างท าความสะอาดรถเข็นไม่มีการใช้น้ าฆ่าเชื้อโรค ส าหรับของเสีย 
สารเคมีที่เก็บในถังบรรจุเพ่ือรอส่งก าจัดพบว่าไม่มีหน่วยงานภายนอกที่มีใบอนุญาตให้ด าเนินการเข้ามารับไปบ าบัด     

และก าจัด ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการของเสียชีวภาพ และของเสียสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัย

วิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ การศึกษาประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ นโยบาย งบประมาณ ปัญหา และอุปสรรค แนวทาง

และเป้าหมาย พบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการของเสีย สนับสนุนงบประมาณในการบริหาร

จัดการห้องปฏิบัติการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานและเพ่ือความปลอดภัย การพัฒนาความรู้ 

ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส าหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้ให้ความคิดเห็นว่า ผู้บริหาร 

ควรก าหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือบังคับใช้ในแนวทางเดียวกัน เสนอให้มีการแลกเปลี่ยน        

และแบ่งปันสารเคมีระหว่างห้องปฏิบัติการ ควรจัดอบรมหลักสูตรการจัดการของเสีย และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ  

เฉลิมรัฐ มีอยู่เต็ม และพรชัย สิทธิศรัณย์กุล (2561) ได้ศึกษาวิจัย สภาพการปฏิบัติตามแนวทางด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จุดประสงค์ของการศึกษาเพ่ือหาสภาพการปฏิบัติตามแนวทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และศึกษาระดับความรู้เรื่องในห้องปฏิบัติการเพ่ือ     
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาสภาพปัญหาส าหรับโรงเรียนแพทย์ เพ่ือใช้ในการวางแผนป้องกันและสร้างเสริมสุ ขภาพ       
ให้บุคลากรต่อไป วิธีการศึกษาการศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง และการศึกษานี้ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้แบบสอบถาม      
เป็นเครื่องมือในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ โดยไม่มี
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การสุ่มตัวอย่าง จ านวน 205 ราย และส ารวจสภาพการปฏิบัติตามแนวทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย        
ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการทั้งหมด 12 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ จุลชีววิทยา นิติเวชศาสตร์      
ปรสิตวิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา กุมารเวชศาสตร์  เวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์วิจัย
ทางการแพทย์และอายุรศาสตร์ โดยเริ่มเก็บข้อมูล วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 1. แบบสอบถามที่ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรม และปรับปรุงโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์บริหารความปลอดภัย     
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  จ านวน 5 หัวข้อใหญ่ ประกอบด้วย 53 ข้อย่อย โดยคะแนน          
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของ Bloom BS. ดังนี้ ความรู้ระดับต่ าคือ ผู้ที่ได้ 0 - 31 คะแนน ความรู้ระดับปานกลาง 
คือ ผู้ที่ได้ 32 - 42 คะแนน ความรู้ระดับสูง คือ ผู้ที่ได้ 43 - 53 คะแนน 2. การส ารวจสภาพการปฏิบัติตามแนวทาง   
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประเมิน 5 หัวข้อ ประกอบด้วย ระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย ระบบการจัดเก็บสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
และเครื่องมือ การจัดการข้อมูลและเอกสาร โดยใช้แบบฟอร์มจากคู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติที่
อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation หรือ SD) ค่ามัธยฐาน และพิสัยควอไทล์ (Interquartile range หรือ IQR) และ ใช้สถิติ Fisher’s 
exact test เพ่ือหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ผลการศึกษา บุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมงานวิจัยมีทั้งหมด 205 ราย ได้รับการตอบกลับจ านวน 146 ราย  คิดเป็นร้อยละ 71.2 จาก
การศึกษาพบว่าบุคลากร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.4) อายุมีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 30 ปี (ค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 
15) อาชีพส่วนใหญ่ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ (ร้อยละ 27.8) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 54.7) และมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์น้อยกว่า 10 ปี  (ร้อยละ77.0) จากการวัดคะแนนความรู้ด้านความ
ปลอดภัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย มีคะแนนเต็มเท่ากับ 53 คะแนน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 31.3 คะแนน  (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.2) เมื่อจ าแนกระดับความรู้ตามเกณ์ของ Bloom BS. พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับต่ า 
ร้อยละ 50.7 รองลงมาเป็นความรู้ระดับกลางร้อยละ 45.2 เมื่อจ าแนกระดับความรู้ตามวิชาชีพ พบว่าเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ มีความรู้อยู่ในระดับต่ ามากที่สุด และพบว่านักวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความรู้อยู่ในระดับสูงมากที่สุด  
ระดับความรู้ด้านความปลอดภัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขภัยอันตรายจ าแนกตามแผนก/ฝ่าย พบว่าแผนกสรีรวิทยา   
มีความรู้อยู่ในระดับต่ ามากท่ีสุด รองลงมา คือ แผนกพยาธิวิทยา และแผนกปรสิตวิทยา ตามล าดับ และพบว่าแผนกเภสัช
วิทยามีความรู้อยู่ในระดับสูงมากที่สุด จากแบบสอบถามพบว่า บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาชนะส าหรับรวบรวม
ของเสียเพื่อรอการก าจัดมากที่สุดร้อยละ 96.6 ส่วนหัวข้อที่บุคลากรตอบถูกน้อยที่สุด คือ การประเมินความเสี่ยง ร้อยละ 
8.2 และความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย ร้อยละ 18.5 รายละเอียด ปัจจัยด้าน อายุ ต าแหน่งวิชาชีพการศึกษาและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ ด้านความปลอดภัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
ของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) จากการเดินส ารวจสิ่งคุกคามในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งหมด 12 
ห้องปฏิบัติการ พบสิ่งคุกคามส่วนใหญ่ เป็นสิ่งคุกคามทางชีวภาพ เช่น เลือด สารคัดหลั่งและสิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ 
เช่น การนั่งก้มหลังใช้กล้องจุลทรรศน์ เป็นเวลานาน รองลงมา คือ สิ่งคุกคามทางเคมี สารที่ใช้มากที่สุด คือ methanol 
การประเมินความเสี่ยงขั้นตอนการท างานในแต่ละห้องปฏิบัติการพบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง 
ห้องปฎิบัติการที่มีสภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากที่สุด คือ ห้องปฏิบัติการกายวิภาค ส่วนห้องปฏิบัติการ
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ที่มีสภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยน้อยที่สุดคือ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา สภาพความปลอดภัยทางด้าน
วิศวกรรมโครงสร้างและระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พบในห้องปฏิบัติการทุกห้อง ส่วนความสมบูรณ์ของเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยพบน้อยที่สุด  
 



บทที่ 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ 

 
3.1 ขั้นตอนการก าหนดวัตุประสงค์ 

ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาว่า เพ่ือให้ทราบข้อย่อยที่ตอบค าถามใน ESPReL 

Checklist แล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบข้อย่อยท่ีท าแล้วหรือมีแล้วในการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist เพ่ือให้ทราบเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อย่อยเพ่ือ

น าไปท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และเพ่ือจัดท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการ 

 

3.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากร: ข้อมูลการท า ESPReL Checklist ของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือน มกราคม 2559 – มีนาคม 2563 รุ่น ESPReL Checklists 2015 ส ารวจ ณ วันที่    

9 มีนาคม  2563 กลุ่มตัวอย่าง: ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 

3.3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิเคราะห์ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการท า ESPReL Checklist ของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือน มกราคม 2559 – มีนาคม 2563 จากในเว็บไซต์ 

http://esprel.labsafety. nrct.go.th/checklist.asp ของโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศไทย น ามาวิเคราะห์ปัญหาของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในภาพที่ 3 

แล้วหาแนวทางแก้ไขและพัฒนา โดยส ารวจข้อย่อยที่ห้องปฏิบัติการยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใน ESPReL Checklist ให้

เป็นปัจจุบันทั้งในส่วนของข้อย่อยที่ตอบค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและข้อย่อยที่ท าแล้วหรือ     

มีแล้วในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist น าข้อมูล      

ที่ส ารวจไดม้าลงข้อมูลใน ESPReL Checklist ให้เป็นปัจจุบันแล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อย่อย

เพ่ือน าไปท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนของการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง       

จากคะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจากคะแนนที่ได้ตามหัวข้อ และส ารวจข้อย่อยพ้ืนฐานที่มี

ความส าคัญต้องท าก่อนจากข้อย่อยที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ     

เพ่ือน ามาจัดท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น ตารางรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์ได้สร้างขึ้นมา โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการการท า ESPReL Checklist ของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา-    

ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือน มกราคม 2559 – มีนาคม 2563 

 

3.5 แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ ผู้วิเคราะห์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก การท า ESPReL Checklist ของห้องปฏิบัติการพยาธิ-

วิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ระหว่างเดือน มกราคม 2559 – มีนาคม 2563 โดยท าการรวบรวมข้อมูลข้อย่อย ที่

ห้องปฏิบัติการยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและข้อย่อยที่ตอบค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันใน ESPReL Checklist รวบรวมข้อมูลคะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ และตามหัวข้อทั้ง      

20 หัวข้อ ที่แสดง คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เปอร์เซ็นต์คะแนนที่ได้ เปอร์เซ็นต์คะแนนสูงสุด เปอร์เซ็นต์คะแนนต่ าสุด 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ย จ านวนค าถามท่ีตอบ N/A* จ านวนค าถามท่ีตอบไม่มีข้อมูล และรวบรวมข้อมูลข้อย่อยพ้ืนฐานที่มี

ความส าคัญต้องท าก่อนจากข้อย่อยที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 

ภาพที่ 6 ผังก้างปลาแสดงปัญหาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ไม่คืบหน้าเท่าที่ควร 
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* “N/A” (not application) แปลว่า ไม่เกี่ยวข้อง (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย       

ในประเทศไทย, 2555) 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

 ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยการใช้เทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล

(Comparison techniques) การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT analysis) และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft 

Excel ในการวิเคราะห์ค านวณค่าต่างๆ น าเสนอข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด และมีการ

น าเสนอข้อมูลเป็นตารางและกราฟ 



บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ 

 

4.1 ข้อย่อยที่ห้องปฏิบัติการยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใน ESPReL Checklist ให้เป็นปัจจุบัน 

 จากการวิเคราะห์การส ารวจสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 7 องค์ประกอบ 20 หัวข้อ 162 ข้อ 

และ 309 ข้อย่อย พบข้อย่อยที่ตอบค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและข้อย่อยที่ท าหรือมีแล้วในการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist ดังนี้ 

 

 4.1.1 ข้อย่อยที่ตอบค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 มีข้อย่อยที่ตอบค าถามใน ESPReL Checklist แล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังแสดง       

ในตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อย่อยที่ตอบค าถามใน ESPReL Checklist แล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 

องค์ประกอบ หัวข้อ หัวข้อย่อย ข้อย่อยต้องปรับปรุงข้อมูล ข้อมูลต้องปรับปรุงคือ 

2. ระบบการ

จัดการสารเคมี 

2.2 การ

จัดเก็บสารเคมี 

6. ข้อก าหนด

ส าหรับการจัดเก็บ

สารที่ไวต่อ

ปฏิกิริยา 

2. เก็บสารไวปฏิกิริยาต่อน้ า

ออกห่างจากแหล่งน้ าที่อยู่ใน

ห้องปฏิบัติการ 

Aluminium chloride 

anhydrous เก็บในชั้นวาง ห้อง

เก็บสารเคม ีแก้เป็น ตู้ เก็บ

สารเคมี 

7. ภาชนะบรรจุ

ภัณฑ์และฉลาก

สารเคมี 

3. ตรวจสอบความบกพร่อง

ของภาชนะบรรจุสารเคมีและ

ฉลากอย่างสม่ าเสมอ   

ตรวจสอบล่าสุด เมื่อ 12 มิ. ย. 

2559 แก้วันที่ ให้เป็นปัจจุบัน 

3. ระบบการ

จัดการของเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 การ

จัดการข้อมูล

ของเสีย 

2. การรายงาน

ข้อมูล 

4. มีการปรับข้อมูลเป็น

ปัจจุบันสม่ าเสมอ 

ปรับข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 ก. พ. 

2561 แก้วันที่ ให้เป็นปัจจุบัน 

3. การใช้ประโยชน์

จากข้อมูลเพื่อการ 

บริหารจัดการ 

1. มีการใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลของเสียเพ่ือการ

จัดเตรียมงบประมาณในการ

ก าจัด 

แนบไฟล์ประมาณ

การงบประมาณในการก าจัด

ของเสียที่เป็นปัจจุบัน 

3.2 การเก็บ

ของเสีย 

 

 

6. ตรวจสอบความบกพร่อง

ของภาชนะและฉลากของเสีย       

ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ 23 ส. ค. 

2561 แก้วันที่ ให้เป็น 
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องค์ประกอบ หัวข้อ หัวข้อย่อย ข้อย่อยต้องปรับปรุงข้อมูล ข้อมูลต้องปรับปรุงคือ 

   อย่างสม่ าเสมอ ปัจจุบัน 

5. ระบบการ

ป้องกันและ

แก้ไขภัย

อันตราย 

 

 

5.1 การ

บริหารความ

เสี่ยง 

3. การจัดการ

ความเสี่ยง (Risk 

treatment) 

3. มีการสื่อสารความเสี่ยง

ด้วย การบรรยาย การแนะน า 

การพูดคยุ 

เมื่อวันที่ 7 ก. ค. 2560 แก้วันที่

ให้เป็นปัจจุบัน 

5.2 การ

เตรียมความ

พร้อม/ตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน 

 

 

4. ตรวจสอบพื้นท่ี

และสถานที่เพ่ือ

พร้อมตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน 

 ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ28 ส. ค. 

2561 แก้วันที่ ให้เป็นปัจจุบัน 

5. ตรวจสอบ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

พร้อมตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินต่อไปนี้ 

อย่างสม่ าเสมอ 

- ทดสอบท่ีล้างตา ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ 2 ส. ค. 

2560 แก้วันที่ ให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

- ทดสอบฝักบัวฉุกเฉิน ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ 9 ม .ค. 

2560 แก้วันที่ ให้เป็นปัจจุบัน 

- ตรวจสอบและทดแทน

เวชภัณฑ์ส าหรับตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน 

ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ 15 มิ. ย. 

2560 แกว้ันที่ ให้เป็นปัจจุบัน 

6. การให้

ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับด้าน

ความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ 

1. การให้

ความรู้พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับด้าน

ความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ 

5. มีการให้ความรู้

พ้ืนฐานแก่

พนักงานท าความ

สะอาดในเรื่อง 

- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

 

ได้รับความรู้เมื่อ 2 พ. ค. 2560 

แก้วันที่ ให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

7. การจัดการ

ข้อมูลและ

เอกสาร 

1. การจัดการ

ข้อมูลและ

เอกสาร 

1. มีการจัดการ

ข้อมูลและเอกสาร

อย่างเป็นระบบ 

ดังนี้ 

- ระบบการทบทวนและ

ปรับปรุงให้ทันสมัย (update) 

ต้องระบุ ตัวอย่างชื่อเอกสาร 

และชื่อผู้ทบทวนหรือความถี่ใน

การทบทวนที่เป็นปัจจุบัน 
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จากตารางที่ 2 พบว่ามีข้อย่อยที่ตอบค าถามใน ESPReL Checklist แล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

ทั้งหมด 12 ข้อย่อย จากองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6 และองค์ประกอบที่  7 

องค์ประกอบที่มีข้อย่อยต้องปรับปรุงข้อมูลมากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 5 มีจ านวน 5 ข้อย่อย องค์ประกอบที่มีข้อย่อย

ต้องปรับปรุงข้อมูลน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 6 และองค์ประกอบที่ 7 มีจ านวนองค์ประกอบละ 1 ข้อย่อย 

 

 4.1.2 ข้อย่อยที่ท าแล้วหรือมีแล้วในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูล

ใน ESPReL Checklist 

  มีข้อย่อยที่ท าแล้วหรือมีแล้วในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน 

ESPReL Checklist ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดง ข้อย่อยที่ท าแล้วหรือมีแล้วในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูล

ใน ESPReL Checklist 

 

องค์ประกอบ หัวข้อ หัวข้อย่อย ข้อย่อยท าแล้วหรือมีแล้วแต่ยังไม่

ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist 

การปฏิบัติ/การลง

ข้อมูล 

1. การบริหาร

ระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัย 

1. การบริหาร

ระบบการ

จัดการด้าน

ความ

ปลอดภัย 

3. มีโครงสร้างการ

บริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัยใน

ระดับต่อไปนี้ 

 

- คณะ หรือ กอง 

- ห้องปฏิบัติการ 

 

คลิกเลือกหัวข้อ

พร้อมแนบไฟล์ 

2. ระบบการจัดการ

สารเคมี 

2.2 การ

จัดเก็บ

สารเคมี 

1. ข้อก าหนดทั่วไป

ในการจัดเก็บ

สารเคมี 

5. มีป้ายบอกบริเวณท่ีเก็บสารเคมีท่ี

เป็นอันตราย 

เลือกค าตอบว่าใช่ 

8. ไม่วางขวดสารเคมีบนโต๊ะและชั้น

วางของโต๊ะปฏิบัติการอย่างถาวร 

เลือกค าตอบว่าใช่ 

4. ลักษณะทาง

กายภาพ 

ของห้องปฏิบัติการ 

อุปกรณ์และ

เครื่องมือ  

 

 

 

4.1 งาน

สถาปัตยกรรม 

 6. ประตูมีช่องส าหรับมองจาก

ภายนอก (vision panel) 

 

 

 

 

 

เลือกค าตอบว่าใช่ 
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องค์ประกอบ หัวข้อ หัวข้อย่อย ข้อย่อยยกระดับแล้วรอลงข้อมูลใน 

ESPReL Checklist 

การปฏิบัติ/การลง

ข้อมูล 

5. ระบบการ

ป้องกันและแกไ้ข

ภัยอันตราย 

 

5.1 การ

บริหารความ

เสี่ยง 

3. การจัดการความ

เสี่ยง (Risk 

treatment) 

1. การป้องกันความเสี่ยง ในหัวข้อ

ต่อไปนี้ 

- มีพ้ืนที่เฉพาะ ส าหรับกิจกรรมที่มี

ความเสี่ยงสูง 

คลิกเลือกหัวข้อ 

5.2 การ

เตรียมความ

พร้อม/ตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน 

5. ตรวจสอบ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

พร้อมตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินต่อไปนี้ 

อย่างสม่ าเสมอ 

- ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ส าหรับ

สารเคมีหกรั่วไหล 

คลิกเลือกหัวข้อ

พร้อมระบุความถ่ี

หรือวันเดือนปีที่

ตรวจสอบล่าสุด 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ท าความสะอาด คลิกเลือกหัวข้อ

พร้อมระบุความถ่ี

หรือวันเดือนปีที่

ตรวจสอบล่าสุด 

5.3 ข้อปฏิบัติ

เพ่ือความ

ปลอดภัย

โดยทั่วไป 

2. ระเบียบปฏิบัติ

ของแต่ละ

ห้องปฏิบัติการ 

2. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบ/

ข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ ในหัวข้อ

ต่อไปนี้ 

- มีป้ายแจ้งกิจกรรมที่ก าลังท า

ปฏิบัติการที่เครื่องมือ พร้อมชื่อ และ

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท า

ปฏิบัติการ  

คลิกเลือกหัวข้อ 

6. การให้ความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับ

ด้านความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการ 

  4. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่

ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอใน 

เรื่อง 

- การป้องกันและตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน 

- ระบบการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัย 

คลิกเลือกหัวข้อ

พร้อมระบุ

หลักสูตร/หัว

ข้อความรู้ วิธีการ 

หรือวันเดือนปีที่

ได้รับความรู้ 

7. การจัดการ

ข้อมูลและเอกสาร 

1. การจัดการ

ข้อมูลและ

เอกสาร 

2. มีเอกสารและ

บันทึก ต่อไปนี้ อยู่

ในห้องปฏิบัติการ  

- รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ 

- เอกสารตรวจประเมินด้านความ

ปลอดภัย 

คลิกเลือกหัวข้อ 
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องค์ประกอบ หัวข้อ หัวข้อย่อย ข้อย่อยยกระดับแล้วรอลงข้อมูลใน 

ESPReL Checklist 

การปฏิบัติ/การลง

ข้อมูล 

  หรือบริเวณท่ีผู้

ปฏิบัติการทุกคน

สามารถเข้าถึงได้ 

  

 

จากตารางที่ 3 พบว่ามีข้อย่อยที่ท าหรือมีแล้วในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ      

แต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist ทั้งหมด 13 ข้อย่อย จากองค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 4 

องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6 และองค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบที่มีข้อย่อยที่ท าหรือมีแล้วในการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist มากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 5      

มีจ านวน 4 ข้อย่อย และองค์ประกอบที่ มีข้อย่อยที่ท าหรือมีแล้วในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย                  

ของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist น้อยทีสุ่ดคือ องค์ประกอบที่ 4 มีจ านวน 1 ข้อย่อย  

 

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อย่อยเพื่อน าไปท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ 

 น าข้อมูลข้อย่อยท่ีตอบค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จากตารางที่ 2 และข้อย่อยที่ท าหรือมี

แล้วในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist จากตารางที่ 3 

มาลงข้อมูลใน ESPReL Checklist ให้เป็นปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของคะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบ      

ตามหัวข้อและส ารวจข้อย่อยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต้องท าก่อนจากข้อย่อยทั้งหมดที่ยังไม่ท าหรือมีในการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการคัดเลือกข้อย่อยเพ่ือน าไปท าแผนยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ระหว่างเดือน มกราคม 2559 – มีนาคม 2563 รุ่น ESPReL Checklists 2015      

ส ารวจ ณ วันที่  9 มนีาคม 2563 

 

 4.2.1 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจากคะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย    

ของห้องปฏิบัติการ 

 คะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบของห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 4 แสดงคะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบ จากการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 

องค์ประกอบ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

% 
คะแนน

ที่ได้ 

% 
คะแนน 
สูงสุด 

% 
คะแนน 
ต่ าสุด 

% 
คะแนน 
เฉลี่ย 

จ านวน
ค าถาม 
ที่ตอบ 
N/A* 

จ านวน
ค าถาม 

ที่ตอบไม่
มีข้อมูล 

1. การบริหารระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย 

30 21 70 100 0 49.4 0 0 

2. ระบบการจัดการสารเคมี 120 54 45 100 0 57.5 5 0 

3. ระบบการจัดการของเสีย 63 40 63.5 100 0 56.5 0 0 

4. ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ 

86 54 62.8 100 0 71.6 1 4 

5. ระบบการป้องกันและ
แก้ไขภัยอันตราย 

130 70 53.8 100 0 50.7 0 0 

6. การให้ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 

54 26 48.1 100 0 38.8 0 0 

7. การจัดการข้อมูลและ
เอกสาร 

28 26 92.9 100 0 41.3 0 0 

รวม 511 291 56.9 98.2 0.6 55 6 4 

      

 

จากตารางที่ 4 พบว่าจาก 7 องค์ประกอบ มีองค์ประกอบที่ห้องปฏิบัติการได้เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยที่สุด        

คือ องค์ประกอบที่ 2 (45 เปอร์เซ็นต์) องค์ประกอบที่ห้องปฏิบัติการได้เปอร์เซ็นต์คะแนนมากสุดคือ องค์ประกอบที่ 7      

(92.9 เปอร์เซ็นต์) ถือว่าเป็นจุดแข็งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ องค์ประกอบ            

ที่ห้องปฏิบัติการได้เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เรียงล าดับจากน้อย ไปหามาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2     

(45 เปอร์เซ็นต์) และองค์ประกอบที่ 6 (48.1 เปอร์เซ็นต์) ถือว่าเป็นจุดอ่อนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ ส่วนองค์ประกอบที่ห้องปฏิบัติการได้เปอร์เซ็นต์คะแนนมากกว่า 50 เปอร์เซ็น เรียงล าดับจากน้อยไปหา

มาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 (53.8 เปอร์เซ็นต์) องค์ประกอบที่ 4 (62.8 เปอร์เซ็นต์) องค์ประกอบที่ 3 (63.5 เปอร์เซ็นต์) 

องค์ประกอบที่ 1 (70 เปอร์เซ็นต์) และองค์ประกอบที่ 7 (92.9 เปอร์เซ็นต์) คะแนนเต็มของห้องปฏิบัติการ คือ        

511 คะแนน ห้องปฏิบัติการได้ 291 คะแนน คิดเป็น 56.9 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์คะแนนสูงสุดที่ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 
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ที่เข้าร่วมโครงการได้ คือ 98.2 เปอร์เซ็นต์ และ เปอร์เซ็นต์คะแนนต่ าสุดที่ห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการได้ คือ 

0.6 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยที่ห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการได้ คือ 55 เปอร์เซ็นต์ จ านวนค าถาม  

ที่ตอบ N/A* ของห้องปฏิบัติการมี 6 ข้อ จ านวนค าถามท่ีตอบไม่มีข้อมูลของห้องปฏิบัติการมี 4 ข้อ  

 

*“N/A” (not application) แปลว่า ไม่เกี่ยวข้อง (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย         

ในประเทศไทย, 2555) 

 

 4.2.2 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจากคะแนนที่ได้ตามหัวข้อ จากการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย             

ของห้องปฏิบัติการ 

 คะแนนที่ได้ตามหัวข้อของห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 5  

 

ตารางท่ี 5 แสดงคะแนนทีไ่ด้ตามหัวข้อ จากการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  

 

หัวข้อ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

% 
คะแนน

ที่ได้ 

% 
คะแนน
สูงสุด 

% 
คะแนน
ต่ าสุด 

% 
คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวน
ค าถาม 
ที่ตอบ 
N/A* 

จ านวน
ค าถาม 

ที่ตอบไม่มี
ข้อมูล 

1. การบริหารระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย 

30 21 70 100 0 49.4 0 0 

2.1 ระบบการจัดการสารเคมี 
- การจัดการข้อมูลสารเคมี 

41 13 31.7 100 0 51.9 0 0 

2.2 ระบบการจัดการสารเคมี  
– การจัดเก็บสารเคมี 

62 33 53.2 100 0 59.6 5 0 

2.3 ระบบการจัดการสารเคมี 
 - การเคลื่อนย้ายสารเคมี 
(Chemical transportation) 

17 8 47.1 100 0 76.8 0 0 

3.1 ระบบการจัดการของเสีย 
– การจัดการข้อมูลของเสีย 

24 17 70.8 100 0 55 0 0 

3.2 ระบบการจัดการ ของเสีย 
- การเก็บของเสีย 

30 20 66.7 100 0 61.3 0 0 

3.3 ระบบการจัดการ ของเสีย 
- การลดการเกิดของเสีย 

5 1 20 100 0 30.2 0 0 
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หัวข้อ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

% 
คะแนน

ที่ได้ 

% 
คะแนน
สูงสุด 

% 
คะแนน
ต่ าสุด 

% 
คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวน
ค าถาม 
ที่ตอบ 
N/A* 

จ านวน
ค าถาม 

ที่ตอบไม่มี
ข้อมูล 

3.4 ระบบการจัดการของเสีย  
– การบ าบัดและก าจัดของเสีย 

4 2 50 100 0 60.9 0 0 

4.1 ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ - งานสถาปัตยกรรม 

20 16 80 100 0 83 0 0 

4.2 ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ - งานสถาปัตยกรรม
ภายใน 

11 5 45.5 100 0 85.1 0 0 

4.3 ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ – งานวิศวกรรม
โครงสร้าง 

8 6 75 100 0 62.8 0 0 

4.4 ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ - งานวิศวกรรมไฟฟ้า 

19 13 68.4 100 0 67.4 0 2 

4.5 ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ – งานวิศวกรรม
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

6 4 66.7 100 0 57.1 0 0 

4.6 ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ – งานวิศวกรรม
ระบบระบายอากาศและปรับ
อากาศ 

6 2 33.3 100 0 70.6 1 2 

4.7 ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ - งานระบบ
ฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร 

16 8 50 100 0 65.6 0 0 
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หัวข้อ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

% 
คะแนน

ที่ได้ 

% 
คะแนน
สูงสุด 

% 
คะแนน
ต่ าสุด 

% 
คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวน
ค าถาม 
ที่ตอบ 
N/A 

จ านวน
ค าถาม 

ที่ตอบไม่มี
ข้อมูล 

5.1 ระบบการป้องกันและแก้ไข
ภัยอันตราย 
– การบริหารความเสี่ยง 

50 22 44 100 0 36.1 0 0 

5.2 ระบบการป้องกันและแก้ไข
ภัยอันตราย  
- การเตรียมความพร้อม/ตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน 

32 24 75 100 0 43.2 0 0 

5.3 ระบบการป้องกันและแก้ไข
ภัยอันตราย - ข้อปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดภัยโดยทั่วไป 

48 24 50 100 0 70.8 0 0 

6. การให้ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

54 26 48.1 100 0 38.8 0 0 

7. การจัดการข้อมูลและ
เอกสาร 

28 26 92.9 100 0 41.3 0 0 

รวม 511 291 56.9 98.2 0.6 55 6 4 

      

 

  จากตารางที่ 5 พบว่าจาก 20 หัวข้อ มีหัวข้อที่ห้องปฏิบัติการได้เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยที่สุดคือ หัวข้อที่ 3.3 

(ระบบการจัดการของเสีย - การลดการเกิดของเสีย) ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ห้องปฏิบัติการได้เปอร์เซ็นต์คะแนนมาก

ที่สุดคือ หัวข้อที่ 7 (การจัดการข้อมูลและเอกสาร) ได้ 92.9 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ห้องปฏิบัติการได้เปอร์เซ็นต์คะแนน     

น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก ได้แก่ หัวข้อที่ 3.3 (ระบบการจัดการของเสีย – การลดการเกิด 

ของเสีย) ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 2.1 (ระบบการจัดการสารเคมี - การจัดการข้อมูลสารเคมี) ได้ 31.7 เปอร์เซ็นต์ 

หัวข้อที่ 4.6 (ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและ

ปรับอากาศ) ได้ 33.3 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 5.1 (ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย - การบริหารความเสี่ยง) ได้     

44 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 4.2 (ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานสถาปัตยกรรมภายใน) 

ได้ 45.5 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 2.3 (ระบบการจัดการสารเคมี - การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical transportation) ได้ 

47.1 เปอร์เซ็นต์ และหัวข้อที่ 6 (การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) ได้ 48.1 เปอร์เซ็นต์ 
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ถือว่าเป็นจุดอ่อนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  หัวข้อที่ห้องปฏิบัติการได้คะแนน

เปอร์เซ็นต์เท่ากับ 50 เปอร์เซ็นคือ หัวข้อที่ 3.4 (ระบบการจัดการของเสีย - การบ าบัดและก าจัดของเสีย) หัวข้อ 4.7 

(ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร) และหัวข้อ 

5.3 (ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย – ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยโดยทั่วไป) ส่วนหัวข้อที่ห้องปฏิบัติการได้

เปอร์เซ็นต์คะแนนมากกว่า 50 เปอร์เซ็น เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก ได้แก่ หัวข้อที่ 2.2 (ระบบการจัดการสารเคมี – 

การจัดเก็บสารเคม)ี ได้ 53.2 เปอร์เซ็นต ์หัวข้อที่ 3.2 (ระบบการจัดการ ของเสีย - การเก็บของเสีย) ได้ 66.7 เปอร์เซ็นต์ 

หัวข้อที่ 4.5 (ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม) 

ได้ 66.7 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 4.4 (ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานวิศวกรรมไฟฟ้า) 

ได้ 68.4 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 1 (การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย) ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 3.1 (ระบบ

การจัดการของเสีย - การจัดการข้อมูลของเสีย) ได้ 70.8 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 4.3 (ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติ-

การ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานวิศวกรรมโครงสร้าง) ได้ 75 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 5.2 (ระบบการป้องกันและแก้ไขภัย

อันตราย - การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน) ได้ 75 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อที่ 4.1 (ลักษณะทางกายภาพของ

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานสถาปัตยกรรม) ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ และ   หัวข้อที่ 7 (การจัดการข้อมูล    

และเอกสาร) ได้ 92.9 เปอร์เซ็นต์ ถือว่า หัวข้อที่ 4.1 และหัวข้อที่ 7 เป็นจุดแข็งของการยกระดับมาตรฐาน           

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 

 4.2.3 ส ารวจข้อย่อยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต้องท าก่อนจากข้อย่อยที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีในการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

  ส ารวจข้อย่อยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต้องท าก่อนจากข้อย่อยที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีในการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยการท า ESPReL Checklist ของห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 แสดงข้อย่อยที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มี ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จากการ     

ท า ESPReL Checklist ของห้องปฏิบัติการ 

 

องค์ประกอบ หัวข้อ หัวข้อย่อย ข้อค าถาม ข้อย่อยทีย่ังไม่ท าหรือยังไม่มี หมายเหตุ 

1. การบริหาร

ระบบการ

จัดการด้าน

ความ

ปลอดภัย 

1. การ

บริหาร

ระบบการ

จัดการด้าน

ความ

ปลอดภัย 

 1. มีนโยบายด้าน

ความปลอดภัย 

ครอบคลุม ใน

ระดับต่อไปนี้ 

- ภาควิชา หรือ หน่วยงาน 

- ห้องปฏิบัติการ 

- อ่ืนๆ (ระบุชื่อของระดับ

หน่วยงาน)  

 

 

 2. มีแผนงานด้าน

ความปลอดภัย 

ครอบคลุม ใน

ระดับต่อไปนี้ 

- มหาวิทยาลัย หรือ  

กรม 

- ภาควิชา หรือ หน่วยงาน 

- อ่ืนๆ (ระบุชื่อของระดับ

หน่วยงาน)  

 

 3. มีโครงสร้าง

การบริหารจัดการ

ด้านความ

ปลอดภัยในระดับ

ต่อไปนี้ 

- มหาวิทยาลัย หรือ กรม 

- ห้องปฏิบัติการ 

- อ่ืนๆ (ระบุชื่อของระดับ

หน่วยงาน) 

 

 4. ห้องปฏิบัติการ

ได้ก าหนด

ผู้รับผิดชอบดูแล

ด้านความ

ปลอดภัยในเรื่อง

ต่อไปนี้ 

- อ่ืนๆ 

 

 

 

2. ระบบการ

จัดการ

สารเคมี 

2.1 การ

จัดการ

ข้อมูล

สารเคมี 

1. ระบบบันทึก

ข้อมูลสารเคมี 

1. มีการบันทึก
ข้อมูลสารเคมีใน
รูปแบบ 

- เอกสาร 

 

 

2. โครงสร้างของ
ข้อมูลสารเคมีที่
บันทึก  

- รหัสภาชนะบรรจ ุ

 (Bottle ID) 

- CAS no. 
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องค์ประกอบ หัวข้อ หัวข้อย่อย ข้อค าถาม ข้อย่อยทีย่ังไม่ท าหรือยังไม่มี หมายเหตุ 

   ประกอบด้วย - ประเภทความเป็น 

อันตราย 

- ขนาดบรรจุของขวด 

- ปริมาณสารเคมีคงเหลือใน

ขวด (chemical 

volume/weight) 

- Grade 

- ที่จัดเก็บสารเคมี  

(location) 

- วันที่รับเข้ามา  

(Received date) 

- วันที่เปิดใช้ขวด 

- ผู้ขาย/ผู้จ าหน่าย 

 (Supplier) 

- ผู้ผลิต (Manufacturer) 

- วันหมดอายุ (expiry date) 

 

2. สารบบสารเคมี 

(Chemical 

inventory) 

 

 1. มีการบันทึกข้อมูลการน าเข้า

สารเคมี 

2. มีการบันทึกข้อมูลการจ่าย

ออกสารเคมี 

3. มีการปรับข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

4. มีรายงานที่แสดงความ

เคลื่อนไหวของสารเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ โดยอย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยทุกหัวข้อ 

ต่อไปนี้ 1) ชื่อสารเคมี 2) CAS 

no. 3) ประเภทความเป็น 

อันตรายของสารเคมี 
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องค์ประกอบ หัวข้อ หัวข้อย่อย 

 

ข้อค าถาม ข้อย่อยทีย่ังไม่ท าหรือยังไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4) ปริมาณคงเหลือ 5) สถานที่

เก็บ 

 

4. การใช้

ประโยชน์จาก

ข้อมูลเพ่ือการ

บริหารจัดการ 

1. มีการใช้

ประโยชน์จาก

ข้อมูลสารเคมีเพ่ือ 

- การประเมินความเสี่ยง 

- การจัดสรรงบประมาณ 

 

 

2.2 การ

จัดเก็บ

สารเคมี 

 

 

 

 

 

 

1. ข้อก าหนด

ทั่วไปในการ

จัดเก็บสารเคมี 

 

 

 

 1. มีการแยกเก็บสารเคมีตาม

สมบัติการเข้ากันไม่ได้ของ

สารเคมี (chemical 

incompatibility) 

 

3. หน้าตู้เก็บ

สารเคมีในพ้ืนที่

ส่วนกลางมีการ

ระบุ 

- รายชื่อสารเคมีและ 

เจ้าของ 

 

 

 

 4. จัดเก็บสารเคมีทุกชนิดอย่าง

ปลอดภัยตามต าแหน่งที่

แน่นอน และไม่วางสารเคมี

บริเวณทางเดิน 

6. มีระบบการควบคุมสารเคมี

ที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ 

7. ไม่ใช้ตู้ดูดควันเป็นที่เก็บ

สารเคมีหรือของเสีย 

 

2. ข้อก าหนด

ส าหรับการ

จัดเก็บ 

สารไวไฟ 

 

 

 

1. เก็บสารไวไฟให้ห่างจาก

แหล่งความร้อน แหล่งก าเนิด 

ไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ และ

แสงแดด 

3. เก็บสารไวไฟใน 

ห้องปฏิบัติการไม่เกิน 10 

แกลลอน (38 ลิตร) ถ้ามีเกิน 
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    10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้อง

จัดเก็บไว้ในตู้ส าหรับเก็บสาร

ไวไฟโดยเฉพาะ 

4. เก็บสารไวไฟสูงในตู้ที่

เหมาะสม 

 

3. ข้อก าหนด

ส าหรับการ

จัดเก็บสารกัด

กร่อน 

 2. เก็บขวดกรดในตู้เก็บกรด

โดยเฉพาะ และมีภาชนะ

รองรับที่เหมาะสม 

 

5. ข้อก าหนด

ส าหรับการ

จัดเก็บสาร

ออกซิไดซ์ 

(Oxidizers) และ

สารก่อให้เกิด

เพอร์ออกไซด์ 

 1. เก็บสารออกซิไดซ์และสารที่

ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ห่างจาก

ความร้อน แสง และ

แหล่งก าเนิดประกายไฟ 

5. มีการตรวจสอบการเกิด

เพอร์ออกไซด์อย่าง    

สม่ าเสมอ 

 

6. ข้อก าหนด

ส าหรับการ

จัดเก็บสารที่ไวต่อ

ปฏิกิริยา 

 3. มีการตรวจสอบสภาพการ

เก็บท่ีเหมาะสมของสารที่ไวต่อ

ปฏิกิริยาอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

7. ภาชนะบรรจุ

ภัณฑ์และฉลาก

สารเคมี 

 2. ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีทุก

ชนิดต้องมีการติดฉลากท่ี

เหมาะสม 

 

8. เอกสารข้อมูล

ความปลอดภัย 

(Safety Data 

Sheet, SDS) 

 4. มี SDS ของสารเคมีอันตราย

ทุกตัวที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ 

5. มี SDS ที่ทันสมัย 

 

2.3 การ

เคลื่อนย้าย

สารเคมี  

1. การเคลื่อนย้าย

สารเคมีภายใน

ห้องปฏิบัติการ 

 1. ผู้ที่ท าการเคลื่อนย้าย

สารเคมีใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคลที่เหมาะสม 
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 (Chemical 

transporta- 

tion) 

  5. เคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็น

ของเหลวไวไฟในภาชนะรองรับ

ที่มีวัสดุกันกระแทก 

7. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้

ในภาชนะรองรับที่แยกกัน 

 

2. การเคลื่อนย้าย

สารเคมีภายนอก

ห้องปฏิบัติการ 

 1. ใช้ภาชนะรองรับและ

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่มั่นคง

ปลอดภัย ไม่แตกหักง่าย และมี

ที่กันขวดสารเคมีล้ม 

3. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ 

ในภาชนะรองรับที่แยกกัน 

4. ใช้ลิฟท์ขนของในการ

เคลื่อนย้ายสารเคมีและวัตถุ

อันตรายระหว่างชั้น 

5. ใช้วัสดุดูดซับสารเคมีหรือ

วัสดุกันกระแทกขณะ

เคลื่อนย้าย 

 

3. ระบบการ

จัดการ    

ของเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 การ

จัดการ

ข้อมูล 

ของเสีย 

1. ระบบบันทึก

ข้อมูล 

 

2. โครงสร้างของ

ข้อมูลของเสียที่

บันทึก 

ประกอบด้วย 

- ประเภทของเสีย  

2. การรายงาน

ข้อมูล 

 1. มีการรายงานข้อมูลของเสีย

ที่เกิดขึ้น 

2. มีรูปแบบการรายงานที่

ชัดเจน เพ่ือรายงานความ

เคลื่อนไหว ข้อมูลในรายงาน

อย่างน้อยประกอบด้วยทุก 

หัวข้อต่อไปนี้ 1) ประเภท 
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   ของเสีย 2) ปริมาณของเสีย  

3. การใช้

ประโยชน์จาก

ข้อมูลเพ่ือการ

บริหารจัดการ 

1. มีการใช้

ประโยชน์จาก

ข้อมูลของเสียเพ่ือ 

- การประเมินความเสี่ยง  

3.2 การเก็บ

ของเสีย 

  5. ติดฉลากภาชนะบรรจุ    

ของเสียทุกชนิดอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

9. มีภาชนะรองรับขวดของเสีย

ที่เหมาะสม 

10. แยกภาชนะรองรับขวด 

ของเสียที่เข้ากันไม่ได้ 

14. ก าหนดปริมาณรวมสูงสุด

ของของเสียที่อนุญาตให้เก็บได้

ในห้องปฏิบัติการ 

15. ก าหนดระยะเวลาเก็บ 

ของเสียในห้องปฏิบัติการ 

 

3.3 การลด

การเกิด 

ของเสีย 

  

 

 

 

 

 

 

1. มีแนวปฏิบัติหรือมาตรการ

ในการลดการเกิดของเสียใน

ห้องปฏิบัติการ   

2. ลดการใช้สารตั้งต้น 

(Reduce)   

3. ใช้สารทดแทน (Replace)   

4. ลดการเกิดของเสีย ด้วยการ 

   - Recovery/ Recycle 

 

3.4 การ

บ าบัดและ 

ก าจัด    

ของเสีย 

 

 

 

 

 

1. บ าบัดของเสียก่อนทิ้ง   

2. บ าบัดของเสียก่อนส่งก าจัด 
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4. ลักษณะ

ทางกายภาพ

ของห้อง

ปฏิบัติ- 

การ อุปกรณ์

และเครื่องมือ  

 

 

 

 

4.1 งาน

สถาปัตย- 

กรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สภาพภายในและภายนอกที่

ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

4. วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพ้ืน 

ผนัง เพดาน อยู่ในสภาพที่ดี มี

ความเหมาะสมต่อการใช้งาน

และได้รับการดูแลและ

บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ* 

11. ทางสัญจรสู่ห้องปฏิบัติการ

แยกออกจากทางสาธารณะ

หลักของอาคาร* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 งาน

สถาปัตย-

กรรมภายใน 

  1. มีการควบคุมการเข้าถึงหรือ

มีอุปกรณ์ควบคุมการปิด–เปิด

ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ

และอุปกรณ์ 

3. ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ ควรมี

ความเหมาะสมกับขนาดและ

สัดส่วนร่างกายของผู้ 

ปฏิบัติงาน* 

4. ก าหนดระยะห่างระหว่าง

โต๊ะปฏิบัติการและต าแหน่งโต๊ะ

ปฏิบัติการอย่างเหมาะสม* 

 

4.3 งาน

วิศวกรรม

โครงสร้าง 

 

 

 

 

1. ไม่มีการช ารุดเสียหาย

บริเวณโครงสร้าง ไม่มีรอย 

แตกร้าวตามเสา – คาน มี

สภาพภายนอกและภายใน

ห้องปฏิบัติการที่ไม่ก่อให้เกิด 

อันตราย (สภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

องค์ประกอบ หัวข้อ หัวข้อย่อย ข้อค าถาม ข้อย่อยที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้แก่ สภาพบริเวณโดยรอบ

หรืออาคารข้างเคียง สภาพ

ภายในตัวอาคารที่ติดอยู่กับ

ห้องปฏิบัติการ)* 

 

4.4 งาน

วิศวกรรม 

ไฟฟ้า 

  1. มีปริมาณแสงสว่างพอเพียงมี

คุณภาพเหมาะสมกับการ

ท างาน* 

3. ใช้อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ 

เต้าเสียบ ที่ได้มาตรฐานและ   

มีการติดตั้งแหล่งจ่าย

กระแสไฟฟ้าในบริเวณที่

เหมาะสม* 

5. ไม่มีการต่อสายไฟพ่วง 

ไม่ทราบ/ไม่มี

ข้อมูล 

 

ไม่ทราบ/ไม่มี

ข้อมูล 

4.5 งาน

วิศวกรรม

สุขาภิบาล

และ

สิ่งแวดล้อม 

  2. แยกระบบน้ าทิ้งท่ัวไปกับ

ระบบน้ าทิ้งปนเปื้อนสารเคมี

ออกจากกัน และมีระบบบ าบัด

ที่เหมาะสมก่อนออกสู่ราง

ระบายน้ าสาธารณะ* 

 

4.6 งาน

วิศวกรรม

ระบบ

ระบาย

อากาศและ

ปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีระบบระบายอากาศที่

เหมาะสมกับการท างานและ

สภาพแวดล้อมของ

ห้องปฏิบัติการ* 

2. ติดตั้งระบบปรับอากาศใน

ต าแหน่งและปริมาณที่

เหมาะสมกับการท างานและ

สภาพแวดล้อมของ

ห้องปฏิบัติการ* 

 

 

 

ไม่ทราบ/ไม่มี

ข้อมูล 

 

 

ไม่ทราบ/ไม่มี

ข้อมูล 
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 4.7 งาน

ระบบ

ฉุกเฉินและ

ระบบติดต่อ 

สื่อสาร 

  1. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ด้วยมือ (manual fire alarm 

system) 

2. มีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ 

เช่น อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้

ด้วยอุณหภูมิความร้อน (heat  

detector) หรืออุปกรณ์

ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ 

(smoke detector) 

3. มีทางหนีไฟและป้ายบอก

ทางหนีไฟตามมาตรฐาน* 

6. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ าชนิด

ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง 

(ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) 

หรือเทียบเท่า* 

8. ตรวจสอบระบบฉุกเฉินและ

ระบบติดต่อสื่อสาร และมีการ

ดูแลและบ ารุงรักษาอย่าง

สม่ าเสมอ 

 

5. ระบบการ

ป้องกันและ

แก้ไขภัย

อันตราย  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 การ

บริหาร  

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การระบุ

อันตราย 

(Hazard 

identification) 

1. ส ารวจความ

เป็นอันตรายจาก

ปัจจัยต่อไปนี้ 

อย่างเป็นรูปธรรม 

- อ่ืนๆ  

2. การประเมิน

ความเสี่ยง (Risk 

assessment) 

 

 

 

1. มีการประเมิน

ความเสี่ยงใน

ระดับ 

- โครงการ 

- ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

2. การประเมิน

ความเสี่ยง

ครอบคลุมหัวข้อ

ต่อไปนี้ 

- ผลกระทบด้านสุขภาพจาก

การท างานกับสารเคมี 
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  - เส้นทางในการได้รับสัมผัส 

(exposure route) 

- พ้ืนที่ในการท างาน/ 

กายภาพ 

- เครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 

- สิ่งแวดล้อมในสถานที่ 

ท างาน 

- ระบบไฟฟ้าในที่ท างาน 

- กิจกรรมที่ท าใน

ห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมที่ไม่สามารถท า

ร่วมกันได้ในห้องปฏิบัติการ 

 

3. การจัดการ

ความเสี่ยง (Risk 

treatment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การลดความ 

เสี่ยง (Risk 

reduction) ใน

หัวข้อต่อไปนี้ 

- ประสานงานกับหน่วยงาน

ขององค์กรที่รับผิดชอบเรื่อง

การจัดการความเสี่ยง 

- บังคับใช้ข้อก าหนด และ/หรือ

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการ 

- ประเมิน/ตรวจสอบการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

สม่ าเสมอ 

 

 

3. มีการสื่อสาร

ความเสี่ยงด้วย 

- เอกสารแนะน า, คู่มือ  

4. การตรวจ

สุขภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการ 

จะได้รับการตรวจ

เมื่อ 

- ถึงก าหนดการตรวจสุขภาพ

ตามปัจจัยเสี่ยงของผู้ 

ปฏิบัติงาน 

- มีอาการเตือน เมื่อพบว่า ผู้ท า

ปฏิบัติการมีอาการผิดปกติท่ี 

เกิดข้ึนจากการท างานกับ 

สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ 
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    เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

- เผชิญกับเหตุการณ์สารเคมี

หกรั่วไหล ระเบิด หรือเกิด

เหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสัมผัสสาร

อันตราย 

 

4. การรายงาน

การบริหาร   

ความเสี่ยง 

 - โครงการ 

- ห้องปฏิบัติการ 

 

5. การใช้

ประโยชน์จาก

รายงานการ

บริหารความเสี่ยง 

 - การประเมินผล ทบทวน และ

วางแผนการปรับปรุงการ     

บริหารความเสี่ยง 

- การจัดสรรงบประมาณในการ

บริหารความเสี่ยง 

  

5.2 การ

เตรียมความ

พร้อม/ตอบ

โต้ภาวะ

ฉุกเฉิน 

  2. มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินที่

เป็นรูปธรรม 

3. ซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน    

ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน 

6. มีข้ันตอนการจัดการเบื้องต้น

เพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่เป็น

รูปธรรมในหัวข้อต่อไปนี้ 

- การแจ้งเตือน 

- การอพยพคน 

 

5.3 ข้อ

ปฏิบัติเพื่อ

ความ

ปลอดภัย

โดยทั่วไป 

1. ความปลอดภัย

ส่วนบุคคล 

(Personal 

safety) 

1. มีอุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล 

(Personal 

Protective 

Equipments, 
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  PPE) ที่เหมาะสม

กับกิจกรรมใน

ห้องปฏิบัติการ 

ได้แก่ 

- อุปกรณ์ป้องกันหน้า  

(face protection) 

- อุปกรณ์ป้องกันเท้า  

(foot protection) 

- อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน  

(hearing protection) 

 

2. ระเบียบปฏิบัติ

ของแต่ละ

ห้องปฏิบัติการ 

2. ผู้ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติตาม

ระเบียบ/ข้อ

ปฏิบัติที่ก าหนดไว้

ในหัวข้อต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

- จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์

บนโต๊ะปฏิบัติการเป็นระเบียบ

และสะอาด 

- สวมรองเท้าท่ีปิดหน้าเท้าและ

ส้นเท้าตลอดเวลาใน

ห้องปฏิบัติการ 

- ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจาก

ห้องปฏิบัติการ 

- ไม่เก็บอาหารและเครื่องดื่มใน

ห้องปฏิบัติการ 

- ไม่รับประทานอาหารและ

เครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ 

- ไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการ

และถุงมือไปยังพ้ืนที่ซึ่งไม่

เกี่ยวข้องกับการ 

ท าปฏิบัติการ 

- ไม่ท างานตามล าพังใน

ห้องปฏิบัติการ 

- ไม่พาเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามา

ในห้องปฏิบัติการ 

 

3. มีการก าหนด

ระเบียบ/ข้อ

ปฏิบัติในกรณีท่ี

หน่วยงานอนุญาต 

- มีการอธิบาย แจ้งเตือนหรือ

อบรมเบื้องต้นก่อนเข้ามาใน

ห้องปฏิบัติการ 
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   ให้มีผู้เยี่ยมชม ใน

ข้อต่อไปนี้ 

- ผู้เยี่ยมชมสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

ก่อนเข้ามาในห้อง 

ปฏิบัติการ 

 

6. การให้

ความรู้

พื้นฐาน

เกี่ยวกับด้าน

ความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติ- 

การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การให้

ความรู้

พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับด้าน

ความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติ- 

การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่

ผู้บริหารในเรื่อง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่

หัวหน้าห้องปฏิบัติการในเรื่อง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ระบบการบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัย 

- ระบบการจัดการ 

สารเคมี 

- ระบบการจัดการ 

ของเสีย 

- สารบบข้อมูลสารเคมี      

และของเสีย 

- การประเมินความเสี่ยง 

- ลักษณะทางกายภาพของ

ห้องปฏิบัติการกับความ

ปลอดภัย  

- การป้องกันและตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน 

- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

- SDS 

- ป้ายสัญลักษณ์ด้านความ

ปลอดภัย 
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    5. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่

พนักงานท าความสะอาดใน

เรื่อง 

 - การป้องกันและตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน 

- ป้ายสัญลักษณ์ด้านความ 

ปลอดภัย 

 

7. การจัดการ

ข้อมูลและ

เอกสาร 

1. การ

จัดการ

ข้อมูลและ

เอกสาร 

2. มีเอกสารและ

บันทึก ต่อไปนี้ 

อยู่ใน

ห้องปฏิบัติการ 

หรือบริเวณท่ีผู้

ปฏิบัติการทุกคน

สามารถเข้าถึงได้ 

 

 

 

 

 

- รายงานเชิงวิเคราะห์/ถอด

บทเรียน 

- ประวัติการศึกษาและ 

คุณวุฒิ 

 

 

 

หมายเหตุ - ข้อที่มีเครื่องหมาย ก ากับอยู่ หมายถึง เกณฑ์พ้ืนฐาน (ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล, ขวัญนภัส สรโชติ และ 

 จุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์, 2562) เป็นข้อที่มีความส าคัญและต้องท าก่อน (โครงการยกระดับมาตรฐาน 

 ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2558) 

 - * หมายถึง หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 

 ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2558) 

 

4.3 การท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 

 4.3.1 การเลือกข้อย่อยเพื่อน าไปท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อย่อยเพ่ือน าไปท าแผนยกระดับมาตรฐาน   

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ผู้วิเคราะห์ได้เลือกจากข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มี จากองค์ประกอบที่ได้

เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 6 และเลือกจากข้อ

ย่อยที่ได้เปอร์เซ็นตค์ะแนนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 5) ได้แก่ หัวข้อที ่2.1 หัวข้อที่ 2.3 หัวข้อที่ 4.2 หัวข้อที่ 4.6 

หัวข้อที่ 5.1 และ หัวข้อที่ 6 ดังแสดงในตารางที่ 7 
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ห้องปฏิบัติการในการท า ESPReL Checklist เพ่ือน าไปท าแผนยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 

องค์ประกอบ หัวข้อ หัวข้อย่อย ข้อค าถาม ข้อย่อยทีย่ังไม่ท าหรือยังไม่มี หมายเหตุ 

2. ระบบการ

จัดการ

สารเคมี 

2.1 การ

จัดการ

ข้อมูล

สารเคมี 

1. ระบบบันทึก

ข้อมลูสารเคมี 

1. มีการบันทึก
ข้อมูลสารเคมีใน
รูปแบบ 

- เอกสาร 

 

 

2. โครงสร้างของ
ข้อมูลสารเคมีที่
บันทึก  
ประกอบด้วย 

- รหัสภาชนะบรรจ ุ

 (Bottle ID) 

- CAS no. 

- ประเภทความเป็น 

อันตราย 

- ปริมาณสารเคมีคงเหลือใน

ขวด (chemical 

volume/weight) 

- ที่จัดเก็บสารเคมี  

(location) 

 

2. สารบบสารเคมี 

(Chemical 

inventory) 

 

 1. มีการบันทึกข้อมูลการน าเข้า

สารเคมี 

2. มีการบันทึกข้อมูลการจ่าย

ออกสารเคมี 

3. มีการปรับข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

4. มีรายงานที่แสดงความ

เคลื่อนไหวของสารเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ โดยอย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยทุกหัวข้อ 

ต่อไปนี้ 1) ชื่อสารเคมี         

2) CAS no. 3) ประเภทความ

เป็นอันตรายของสารเคมี 

4) ปริมาณคงเหลือ             

5) สถานที่เก็บ 
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4. การใช้

ประโยชน์จาก

ข้อมูลเพ่ือการ

บริหารจัดการ 

1. มีการใช้

ประโยชน์จาก

ข้อมูลสารเคมีเพ่ือ 

- การประเมินความเสี่ยง 
 

 

 2.3 การ

เคลื่อนย้าย

สารเคมี  
(Chemical 

transporta- 

tion) 

1. การเคลื่อนย้าย

สารเคมีภายใน

ห้องปฏิบัติการ 

 1. ผู้ที่ท าการเคลื่อนย้าย

สารเคมีใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคลที่เหมาะสม 

 

 

2. การเคลื่อนย้าย

สารเคมีภายนอก

ห้องปฏิบัติการ 

 1. ใช้ภาชนะรองรับและ

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่มั่นคง

ปลอดภัย ไม่แตกหักง่าย และมี

ที่กันขวดสารเคมีล้ม 

 

4. ลักษณะ

ทางกายภาพ

ของห้อง

ปฏิบัติ- 

การ อุปกรณ์

และเครื่องมือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 งาน

สถาปัตย-

กรรมภายใน 

  1. มีการควบคุมการเข้าถึงหรือ

มีอุปกรณ์ควบคุมการปิด–เปิด

ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ

และอุปกรณ์ 

3. ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ ควรมี

ความเหมาะสมกับขนาดและ

สัดส่วนร่างกายของผู้ 

ปฏิบัติงาน* 

4. ก าหนดระยะห่างระหว่าง

โต๊ะปฏิบัติการและต าแหน่งโต๊ะ

ปฏิบัติการอย่างเหมาะสม* 
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 4.6 งาน

วิศวกรรม

ระบบ

ระบาย

อากาศและ

ปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีระบบระบายอากาศที่

เหมาะสมกับการท างานและ

สภาพแวดล้อมของ

ห้องปฏิบัติการ* 

2. ติดตั้งระบบปรับอากาศใน

ต าแหน่งและปริมาณที่

เหมาะสมกับการท างานและ

สภาพแวดล้อมของ

ห้องปฏิบัติการ* 

ไม่ทราบ/ไม่มี

ข้อมูล 

 

 

ไม่ทราบ/ไม่มี

ข้อมูล 

 

 

 

5. ระบบการ

ป้องกันและ

แก้ไขภัย

อันตราย  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 การ

บริหาร  

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การประเมิน

ความเสี่ยง (Risk 

assessment) 

 

2. การประเมิน

ความเสี่ยง

ครอบคลุมหัวข้อ

ต่อไปนี้ 

- เส้นทางในการได้รับสัมผัส 

(exposure route) 

- พ้ืนที่ในการท างาน/ 

กายภาพ 

 

 

 

 

3. การจัดการ

ความเสี่ยง (Risk 

treatment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การลดความ 

เสี่ยง (Risk 

reduction) ใน

หัวข้อต่อไปนี้ 

- บังคับใช้ข้อก าหนด และ/หรือ

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการ 

 

 

3. มีการสื่อสาร

ความเสี่ยงด้วย 

- เอกสารแนะน า, คู่มือ 

4. การตรวจ

สุขภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการ 

จะได้รับการตรวจ

เมื่อ 

- ถึงก าหนดการตรวจสุขภาพ

ตามปัจจัยเสี่ยงของผู้ 

ปฏิบัติงาน 

- มีอาการเตือน เมื่อพบว่า ผู้ท า

ปฏิบัติการมีอาการผิดปกติท่ี 

เกิดข้ึนจากการท างานกับ 

สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

- เผชิญกับเหตุการณ์สารเคมี

หกรั่วไหล ระเบิด หรือเกิด

เหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสัมผัสสาร

อันตราย 
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6. การให้

ความรู้

พื้นฐาน

เกี่ยวกับด้าน

ความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติ- 

การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การให้

ความรู้

พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับด้าน

ความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติ- 

การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่

ผู้บริหารในเรื่อง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่

หัวหน้าห้องปฏิบัติการในเรื่อง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ระบบการบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัย 

- ระบบการจัดการ 

สารเคมี 

- ระบบการจัดการ 

ของเสีย 

- สารบบข้อมูลสารเคมี      

และของเสีย 

- การประเมินความเสี่ยง 

- ลักษณะทางกายภาพของ

ห้องปฏิบัติการกับความ

ปลอดภัย  

- การป้องกันและตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน 

- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

- SDS 

- ป้ายสัญลักษณ์ด้านความ

ปลอดภัย 

5. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่

พนักงานท าความสะอาดใน

เรื่อง 

- การป้องกันและตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน 

- ป้ายสัญลักษณ์ด้านความ 

ปลอดภัย 
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4.3.2 การจัดล าดับความส าคัญของข้อย่อยพื้นฐานที่ถูกเลือกมาท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย          

ของห้องปฏิบัติการ 

 จัดล าดับความส าคัญของข้อย่อยพ้ืนฐานที่ถูกเลือกมาท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ            

ห้องปฏิบัติการ จากตารางที่ 7 โดยค านึงถึงความส าคัญและความเป็นไปได้ ดังแสดงในตารางที่ 8 เพ่ือน าไปสู่การจัดท า

แผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ระยะสั้นซึ่งเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามแผนในระยะเวลา 6 เดือน 

ระยะกลางซึ่งเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามแผน ในระยะ เวลา 1 ปี และระยะยาวซึ่งเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามแผนใน

ระยะเวลามากกว่า 1 ปี  

 

ตารางท่ี 8 แสดงการจัดล าดับความส าคัญและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจากข้อย่อยที่ยังไม่สามารถยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยได้ทีถู่กเลือกจากตารางท่ี 7 

 

 

  

1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีเพ่ือ 

    - ประเมินความเสี่ยง 

2. การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ 

    - ผู้ที่ท าการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

3. การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ 

    - ใช้ภาชนะรองรับและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่

มั่นคงปลอดภัย ไม่แตกหักง่าย และมีที่กัน       

ขวดสารเคมีล้ม 

 

 

1. มีการบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบเอกสาร 

2. โครงสร้างของข้อมูลสารเคมีที่บันทึก 
ประกอบด้วย 

    - รหัสของภาชนะบรรจุ (Bottle ID) 
    - CAS no. 
    - ประเภทความเป็นอันตราย 
    - ที่จัดเก็บสารเคมี (location)  
3. มีการบันทึกข้อมูลการน าเข้าสารเคมี 

4. มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคมี 

 

 
1. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
ในเรื่อง 
    - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    - สารบบข้อมูลสารเคมีและของเสีย 

    - การประเมินความเสี่ยง 

 

 

 
1. โครงสร้างของข้อมูลสารเคมีที่บันทึก 
ประกอบด้วย 

    -  ปริมาณสารเคมีคงเหลือในขวด (chemical 

volume/weight) 

2. สารบบสารเคมี 

    - มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่าง

สม่ าเสมอ 

 

ส าคัญ/ด่วน ส าคัญ/ยังไม่ด่วนมาก 

เป็นไปได ้

ที่จะท า

ก่อน 

เป็นไปไม่ได้ 

ที่จะท า

ก่อน 

1 

2 

3 4 
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4. การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
    - เส้นทางในการได้รับสัมผัส (exposure 

route)  

    - พ้ืนที่ในการท างาน/กายภาพ 

5. การลดความ เสี่ยง (Risk reduction) ในหัวข้อ

ต่อไปนี้ 

    - บังคับใช้ข้อก าหนด และ/หรือแนวปฏิบัติด้าน

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

6. มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วย 

    - เอกสารแนะน า, คู่มือ 

7. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
ในเรื่อง 
    - ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
 

 

5. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการในเรื่อง 
    - ระบบการจัดการสารเคมี 

    - ระบบการจัดการของเสีย 

    - ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับ

ความปลอดภัย 

   - การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

   - อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

6. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่พนักงานท าความ

สะอาดในเรื่อง 

   - การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

 

   - SDS 

   - ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีรายงานที่แสดงความเคลื่อนไหวของสารเคมี

ในห้องปฏิบัติการ โดยอย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วยทุกหัวข้อต่อไปนี้ 1) ชื่อสารเคมี 

 2) CAS no. 3) ประเภทความเป็นอันตรายของ

สารเคมี 4) ปริมาณคงเหลือ 5) สถานทีเ่ก็บ 

4. มีการควบคุมการเข้าถึงหรือมีอุปกรณ์ควบคุม

การปิด–เปิดครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและ

อุปกรณ์ 

5. ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ควรมีความเหมาะสมกับขนาดและสัดส่วน

ร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

3 

ส าคัญ/ด่วน ส าคัญ/ยังไม่ด่วนมาก 

เป็นไปได ้

ที่จะท า

ก่อน 

เป็นไปไม่ได้ 

ที่จะท า

ก่อน 

4 

2 

1 
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8. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่พนักงานท าความ

สะอาดในเรื่อง 

    - ป้ายสัญลักษณ์ด้านความ 

ปลอดภัย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ก าหนดระยะห่างระหว่างโต๊ะปฏิบัติการและ

ต าแหน่งโต๊ะปฏิบัติการอย่างเหมาะสม 

7. มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการ

ท างานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 

8. ติดตั้งระบบปรับอากาศในต าแหน่งและ

ปริมาณที่เหมาะสมกับการท างานและ

สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 

9. การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการจะได้รับการตรวจเมื่อ 

- ถึงก าหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง  

ของผู้ปฏิบัติงาน 

- มีอาการเตือน เมื่อพบว่า ผู้ท าปฏิบัติการมี

อาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการท างานกับ 

สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

- เผชิญกับเหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหล ระเบิด 

หรือเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสัมผัสสารอันตราย

10. มีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่ผู้บริหารในเรื่อง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

จากตารางที่ 8 พบว่ามีข้อย่อยที่ถูกเลือกน ามาท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ      

มีทั้งหมด 25 ข้อ (39 ข้อย่อย) เป็นแผนระยะสั้น (ในช่องหมายเลข 1) มี 8 ข้อ (9 ข้อย่อย) แผนระยะกลาง (ในช่อง

หมายเลข 2)  มี 6 ข้อ (13 ข้อย่อย) และแผนระยะยาว (ในช่องหมายเลข 3 และหมายเลข 4) มี 11 ข้อ (17 ข้อย่อย) 

 

ส าคัญ/ด่วน ส าคัญ/ยังไม่ด่วนมาก 

เป็นไปได ้

ที่จะท า

ก่อน 

เป็นไปไม่ได้ 

ที่จะท า

ก่อน 

3 

2 

1 

4 
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4.4. แผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก 

 ผู้วิเคราะห์เลือกข้อย่อยมาท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว     

เพ่ือก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้ และผู้รับผิดชอบ ดังแสดงใน ตารางที่ 9 ตารางที่ 10 และตารางท่ี 11 

 

 4.4.1 แผนการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ระยะสั้น 

 

ตารางท่ี 9 แสดงแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ระยะสั้น 

 

ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. มีการใช้

ประโยชน์จาก

ข้อมูลสารเคมี

เพ่ือ 

 

- ประเมิณความ

เสี่ยง 

 

เพ่ือให้ทราบความ

เสี่ยงที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพหรือต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ส ารวจความเป็น

อันตรายของ

สารเคมีแล้ว

ประเมินว่าจะเกิด

ความเสี่ยงอะไร 

เช่น Ethyl 

alcohol เป็นสาร

ไวไฟ เสี่ยงต่อการ

เกิดไฟไหม้  

ได้ข้อมูลสารเคมี

และความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือ

น าไปสู่การ

ป้องกัน การเฝ้า

ระวัง และการ

รับมือเมื่อเกิด

ความเสี่ยง 

ลัดดาวลัย ์โยเหลา 

 

2. การ

เคลื่อนย้าย

สารเคมีภายใน

ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

- ผู้ที่ท าการ

เคลื่อนย้าย

สารเคมีใช้

อุปกรณ์ป้องกัน

ส่วนบุคคลที่

เหมาะสม 

เพ่ือป้องกันการ
สัมผัสสารเคมีหาก
ขวดแตกระหว่าง
การเคลื่อนย้าย 

จัดเตรียมอุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล

ให้เพียงพอ เช่น ถุง

มือไนไทรล์ที่ทนต่อ

การขีดข่วนและการ

กัดกร่อน แว่นตา

และ หน้ากากกันไอ

ระเหยของสารเคมี 

รองเท้าที่ปิดนิ้วเท้า 

เป็นต้น 

 

 

 

ลดความความ

เป็นอันตราย

จากการสัมผัส

สารเคมี 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

3. การ

เคลื่อนย้าย

สารเคมี

ภายนอก

ห้องปฏิบัติการ 

 

 

    - ใช้ภาชนะ

รองรับและ

อุปกรณ์

เคลื่อนย้ายที่

มั่นคงปลอดภัย 

ไม่แตกหักง่าย 

และมีที่กันขวด

สารเคมีล้ม 

เพ่ือป้องกันการ
แตกหรือการ
แพร่กระจายเมื่อ
เกิดการแตกของ
ขวดสารเคมี
ระหว่างการ
เคลื่อนย้าย 

เตรียมอุปกรณ์ให้

เพียงพอส าหรับการ

ใช้งาน เช่น รถเข็ญ

ทีม่ีแนวกั้นกันขวด

สารเคมีล้ม วัสดุกัน 

กระแทก ภาชนะ

รองรับขวดสารเคมี  

ลดความเสี่ยง

ต่อการถูก

สารเคมีหกรด

ร่างกายขณะ

เคลื่อนย้าย

สารเคมี 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 

4. การประเมิน
ความเสี่ยง
ครอบคลุม
หัวข้อต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

    - เส้นทางใน

การได้รับสัมผัส 

(exposure 

route)  

 

เพ่ือทราบเส้นทางที่

ได้รับสัมผัสสารเคมี

และความเป็น

อันตราย 

ส ารวจจากขั้นตอน

การปฏิบัติงานว่า มี

ขั้นตอนใดเสี่ยงต่อ 

การสัมผัสสารเคมี

ชนิดใด เช่น การ 

ได้รับสัมผัสทาง

ปากทางผิวหนัง 

หรือทางการหายใจ 

ทราบสารเคมีที่

เสี่ยงต่อการ

สัมผัสในด้าน

ต่างๆ ใน

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ลัดดาวลัย ์โยเหลา 

 

 

 

 

 

 

 

    - พ้ืนที่ในการ

ท างาน/กายภาพ 

 

 

 

 

 

เพ่ือทราบพ้ืนที่หรือ

ลักษณะทาง

กายภาพท่ีเสี่ยงต่อ

การเกิดอันตราย 

 

ส ารวจพื้นที่ว่า

บริเวณใดเสี่ยงต่อ

การเกิดอันตราย

แบบใด เช่น พ้ืนที่

ในการท างานต่อคน 

สภาพพ้ืนผิว สิ่งกีด

ขวาง 

ได้ข้อมูลพืน้ที่

และลักษณะ

ความเป็น

อันตราย 

ลัดดาวลัย ์โยเหลา 

 

5. การลดความ 

เสี่ยง (Risk 

reduction) ใน

หัวข้อต่อไปนี้ 

 

 

    - บังคับใช้

ข้อก าหนด และ/

หรือแนวปฏิบัติ

ด้านความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ 

 เพ่ือให้เกิดความ

ตระหนักในการ

ปฏิบัติงาน ส่งผลให้

ลดความเสี่ยงของ

ห้องปฏิบัติการได้  

 

แจ้งใหผู้้ใช้บริการ

ท างานวิจัยทราบถึง

ข้อก าหนดหรือ 

แนวปฏิบัติโดยให้

อ่านเอกสารและมี

การลงนามรับทราบ 

ลดความเสี่ยง

การเกิด

อันตรายใน

ห้องปฏิบัติการ 

ลัดดาวลัย ์โยเหลา 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

   และถือปฏิบัติหาก

ไม่ปฏิบัติตาม 

อาจมีบทลงโทษ

หรือแจ้งอาจารย์ที่

ปรึกษาว่ากล่าว

ตักเตือน 

  

6. มีการสื่อสาร

ความเสี่ยงด้วย 

     

 

- เอกสารแนะน า, 

คู่มือ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ท าวิจัยและผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ

ความเสี่ยงที่เป็น

อันตรายใน

ห้องปฏิบัติการจะ

ได้หลีกเลี่ยงหรือ

และเฝ้าระวัง 

รวบรวมเอกสาร

การประเมนิความ

เสี่ยงในด้านต่างๆ 

ที่ผู้วิเคราะห์จัดท า

ไว้แล้ว หรือจัดท า

เอกสารข้อปฏิบัติ

ในการปฏิบัติงานที่

มีความเสี่ยง น าไป

ให้ผู้จะท าวิจัยอ่าน

ก่อนเข้ามาท างาน

วิจัย หรือท าเป็นมุม

เอกสารให้ความรู้

ด้านความปลอดภัย

ทีทุ่กคนเข้าถึงได้ 

 ลัดดาวลัย ์โยเหลา 

 

7. มีการให้
ความรู้พื้นฐาน
แก่หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ
ในเรื่อง 
 

 

 

 

 

- ระบบการ

บริหารจัดการ

ด้านความ

ปลอดภัย 

 

เพ่ือให้หัวหน้าห้อง
ทราบระบบการ
บริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยของ 
ESPReL 

 

 

สรุปองค์ความรู้

หลักการการบริหาร

จัดการความ

ปลอดภัย ที่

ครอบคลุมด้าน

นโยบาย แผนงาน 

โครงสร้างการ

บริหาร และ

บทบาทหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง ในระบบ 

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

มีความรู้ด้าน

ระบบการ

บริหารจัดการ

ด้านความ

ปลอดภัย 

 

 

 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

   การบริการจัดการ

ของ ESPReL  

เสนอหัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

8. มีการให้

ความรู้พื้นฐาน

แก่พนักงานท า

ความสะอาดใน

เรื่อง 

 

- ป้ายสัญลักษณ์

ด้านความ 

ปลอดภัย 

 

เพ่ือให้พนักงานท า

ความสะอาดทราบ

ความหมายของ

สัญลักษณ์ด้าน

ความปลอดภัย 

น าเอกสารป้าย

สัญลักษณ์ความ

เป็นอันตรายของ

สารเคมีพร้อม

ความหมายให้

พนักงานท าความ

สะอาดอ่านพร้อม

ลงนามรับทราบ 

 

พนักงานท า

ความสะอาดมี

ความ

ระมัดระวังใน

การท าความ

สะอาดใกล้

สารเคมีที่เป็น

อันตราย 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 
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ตารางท่ี 10 แสดงแผนยกระดับมาตรฐานความความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ระยะกลาง 

 

ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. มีการบันทึก

ข้อมูลสารเคมี

ในรูปแบบ 

- เอกสาร เพ่ือให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับสารเคมี เช่น 
รหัสของภาชนะ
บรรจุ ชื่อสารเคมี 
ประเภทความเป็น
อันตราย Grade 
ราคา ที่จัดเก็บ
สารเคมี วันที่รับเข้า 
วันที่เปิดใช้ขวด วัน
หมดอายุ 

ผู้วิเคราะห์ข้อมูล

สร้างแบบฟอร์มการ

บันทึกโดยยึดตาม

แบบฟอร์มของ

โครงการ ESPReL 

แล้วน าไปให้ผู้ซื้อ

สารเคมีเข้า

ห้องปฏิบัติการ 

บันทึกข้อมูลเมื่อมี

การรับสารเคมีเข้ามา

ในห้องปฏิบัติการ 

 

ได้ข้อมูลสารเคมี

เพ่ือน าไปสู่การ

บริหารจัดการ

ได้อย่าง

เหมาะสม 

 

- ลัดดาวัลย ์โยเหลา 

- สุภาภรณ ์สิงหรา 

2. โครงสร้าง

ของข้อมูล

สารเคมีที่

บันทึก 

ประกอบด้วย 

 

 

 

 

- รหัสของ
ภาชนะบรรจุ 
(Bottle ID) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือสามารถระบุขวด
สารเคมีได้ในกรณีที่
ซื้อสารเคมีชนิด
เดียวกันมาหลายขวด 

ผู้วิเคราะห์วาง

แนวทางโดยการ

ก าหนดรหัสภาชนะ

บรรจุที่สื่อถึงจ านวน

ขวด วันที่รับ เช่น 

Xylene1/8/62(1/4) 

และท าความเข้าใจ

กับผู้ซื้อสารเคมเีข้า

มาในห้องปฏิบัติการ 

ถึงแนวทางการ

ปฏิบัติ 

สามารถระบุ

ขวดสารเคมี

และเลือกใช้

สารเคมีที่น าเข้า

มาก่อน 

- ลัดดาวัลย ์โยเหลา 

- สุภาภรณ ์สิงหรา 

 

- CAS no. 
 
 
 
 

เพ่ือให้มีมาตรฐาน
ส าหรับการเรียกชื่อ
สารเคมีแต่ละตัว ซึ่ง
อาจจะมีชื่อเรียก
ต่างๆ กันไป 

ดู CAS no. ข้างขวด

สารเคมีแล้วน ามาลง

ข้อมูลในแบบฟอร์ม

เอกสาร 

สามารถระบุ

ระบุสารเคมีได้

ในกรณีที่มีชื่อ

เรียกต่างกัน 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 - ประเภท
ความเป็น
อันตราย 

เพ่ือทราบความเป็น

อันตรายของสารเคมี 

ดูความเป็นอันตราย

จาก SDS และข้าง

ขวดสารเคมี 

 

 

ทราบความเป็น

อันตรายเพ่ือเฝ้า

ระวังและเตรียม

ตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน 

- ลัดดาวัลย ์โยเหลา 

- สุภาภรณ ์สิงหรา 
 

- ที่จัดเก็บ
สารเคมี 
(location)  

เพ่ือทราบสถานที่

จัดเก็บสารเคมี 

ระบุสถานที่จัดเกบ็ที่

แน่นอน 

หาสารเคมีได้

ง่ายและรวดเร็ว 

3. มีการบันทึก

ข้อมูลการ

น าเข้าสารเคมี 

 เพ่ือทราบข้อมูลการ

น าเข้าสารเคมสีู่

ห้องปฏิบัติการ 

เมื่อมีสารเคมีเข้าสู่

ห้องปฏิบัติการ ให้

บันทึกในแบบฟอร์ม

เอกสารการบันทึก

ข้อมูลสารเคมี       

ในข้อ 1  

มีเอกสารบันทึก

ข้อมูลการ

น าเข้าสารเคมี 

- ลัดดาวัลย ์โยเหลา 

- สุภาภรณ ์สิงหรา 
- ภาวิณี วิเศษศักดิ ์

4. มีการบันทึก

ข้อมูลการจ่าย

ออกสารเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพ่ือทราบข้อมูลการ
จ่ายออกสารเคมีจาก
ห้องปฏิบัติการ 

เพ่ิมแบบฟอร์ม

เอกสารการบันทึก

ข้อมูลสารเคมีใน 

ข้อ 1 ให้มีช่องการ

จ่ายออกของสารเคมี 

โดยมีช่องผู้รับ

สารเคมี ผู้จ่าย

สารเคมี ปริมาณที่

จ่ายออก และวันที่

จ่ายออก และบันทึก

เมื่อมีการจ่ายสารเคมี

ออกนอก

ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

  



70 
 

ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

5. มีการให้
ความรู้พื้นฐาน
แก่หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ
ในเรื่อง 

- ระบบการ

จัดการสารเคมี 

เพ่ือให้หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการทราบ
ระบบการจัดการ
สารเคมีของ
ห้องปฏิบัติการตาม
หลักของ ESPReL 

จัดเตรียมเอกสาร

ระบบการจัดการ

ข้อมูลสารเคมี การ

จัดเก็บสารเคมีและ

การเคลื่อนย้าย 

สารเคมี เสนอ

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

มีความรู้ด้าน

ระบบการ

จัดการสารเคมี 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 

 

- ระบบการ

จัดการของเสีย 

เพ่ือให้หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการทราบ
ระบบการจัดการของ
เสียของ
ห้องปฏิบัติการตาม
หลักของ ESPReL 

จัดเตรียมเอกสารการ

จัดการข้อมูลของเสีย 

การจัดเก็บของเสีย

และการก าจัด     

ของเสีย เสนอ

หัวหน้าห้องปฏัติการ 

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

มีความรู้ด้าน

ระบบการ

จัดการของเสีย 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 

 

- ลักษณะทาง

กายภาพของ

ห้องปฏิบัติการ

กับความ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือให้หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการทราบ
ข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของ
ห้องปฏิบัติการที่
ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูล

ลักษณะทางกายภาพ

ของห้องปฏิบัติการ

ครอบคลุมปัจจัยที่

เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ ทั้ง 7 

 อย่าง ได้แก่  

1. งานสถาปัตยกรรม  

2. งานสถาปัตยกรรม

ภายใน  

3. งานวิศวกรรม    

โครงสร้าง 

4. งานวิศวกรรม 

ไฟฟ้า 

5. งานวิศวกรรม 

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

มีความรู้ด้าน

ลักษณะทาง

กายภาพของ

ห้องปฏิบัติการ

ที่ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 สุขาภิบาลและ

สิ่งแวดล้อม 

6. งานวิศวกรรม

ระบบปรับอากาศ 

และระบายอากาศ 

7. งานระบบฉุกเฉิน

และระบบพิเศษ 

เสนอหัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

- การป้องกัน

และตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือให้หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการทราบ
การป้องกันและตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมเอกสาร 

ที่ครอบคลุม 2 ข้อคือ 

1. การจัดการความ 

พร้อม/ตอบโต้กรณี

ฉุกเฉิน 

   1.1 ระบบตอบโต้

กรณีฉุกเฉิน 

 1.2 การจัดผังพื้นที่

ใช้สอย และเส้นทาง

หนีภัย 

   1.3 การจัดเตรียม

เครื่องมือ 

2) แผนป้องกันและ

ตอบโต้กรณีฉุกเฉิน 

   2.1 แผนป้องกัน

กรณีฉุกเฉินที่เป็น

รูปธรรม 

   2.2 การซ้อมรับมือ

กรณีฉุกเฉินที่

เหมาะสมกับ

หน่วยงาน 

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

มีความรู้ด้าน

การป้องกันและ

ตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

   2.3 การตรวจสอบ

เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน 

   2.4 การตรวจสอบ

พ้ืนที่และสถานที่เพ่ือ

พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน 

2.5 ขั้นตอนการ 

จัดการเบื้องต้น กรณี

สารเคมีหกรั่วไหล 

   2.6 ขัน้ตอนการ

จัดการเบื้องต้น    

ด้านสารเคมี 

เพ่ือตอบโต้กรณี

ฉุกเฉิน กรณีน้ าท่วม

เพลิงไหม อัคคีภัย 

   2.7 ขั้นตอนการ

จัดการเบื้องต้น ด้าน

กายภาพ เพ่ือตอบโต้

กรณีฉุกเฉิน กรณี   

น้ าท่วม เพลิงไหม/้

อัคคีภัย เสนอหัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 

  

 

 

- อุปกรณ์

ป้องกันส่วน

บุคคล 

เพ่ือให้หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการทราบ
อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล 

ส าเนาเอกสาร   

ความรู้ เรื่องอุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล 

จากหนังสือ ESPReL 

คู่มือการประเมิน

ความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ 

 

 ลัดดาวลัย์ โยเหลา 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

    (Lab Safety 

Inspection 

Manual) ที่

ครอบคลุมในเรื่อง 

อุปกรณ์ป้องกันหน้า 

อุปกรณ์ป้องกันตา 

อุปกรณ์ป้องกันมือ 

อุปกรณ์ป้องกันเท้า 

อุปกรณ์ป้องกัน

ร่างกาย อปุกรณ์

ป้องกันการได้ยิน 

และอุปกรณ์ป้องกัน

ระบบทางเดินหายใจ 

เสนอหัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ  

  

6. มีการให้

ความรู้พื้นฐาน

แก่พนักงานท า

ความสะอาดใน

เรื่อง 

 

- การป้องกัน

และตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

 

เพ่ือให้พนักงานท า
ความสะอาดทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

แนะน าแม่บ้านที่ท า

ความสะอาดในกรณี

ที่เกิดเหตุการณ์ขวด

สารเคมีแตกและมี

สารเคมีรั่วไหลถึง

แนวทางการปฏิบัติ

โดยห้ามเก็บกวาด

ด้วยตนเองให้แจ้ง

เจ้าหน้าที่ 

พนักงานท า

ความสะอาด

ปลอดภัยจาก

สารเคมีและมี

การปฏิบัติที่

เหมาะสมเมื่อ

เกิดเหตุการณ์

ขึ้น 

 

 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 
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ตารางท่ี 11 แสดงแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ระยะยาว 

 

ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. มีการให้

ความรู้พื้นฐาน

แก่หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

ในเรื่อง 

- กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

เพ่ือให้หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการทราบ
และตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

สืบค้นข้อก าหนด   

อาชีวอนามัย 

(OSHA) หรือ 

กฎหมายของ 

National Fire 

Protection 

Association (NFPA) 

และมาตรฐานฯ 

ระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการที่

เกี่ยวกับสารเคมี 

ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม (สมอ.) 

เสนอหัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

มีความรู้ด้าน

กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 

 

 

 

 

- สารบบ

ข้อมูลสารเคมี

และของเสีย 

เพ่ือให้หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการทราบ
สารบบข้อมูลสารเคมี
และของเสียของ
ห้องปฏิบัติการตาม
หลักของ ESPReL 

จัดเตรียมเอกสาร

สารบบข้อมูลสารเคมี

ในด้าน ระบบการ

บันทึกข้อมูล สารบบ

สารเคมี การจัดการ

สารที่ไม่ใช้แล้ว การ

ใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลเพ่ือการบริหาร

จัดการ และสารบบ

ของเสียในด้านระบบ

บันทึกข้อมูล  

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

มีความรู้ด้าน 

สารบบข้อมูล

สารเคมีและของ

เสีย 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

  การรายงานข้อมูล 

การใช้ประโยชน์จาก 

ข้อมูลเพ่ือการบริหาร 

จัดการ เสนอหัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 

  

- การประเมิน

ความเสี่ยง 

เพ่ือให้หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการทราบ
การประเมินความ
เสี่ยง ที่ครอบคลุมทั้ง 
3 ระดับ คือ ระดับ
บุคคล ระดับ
โครงการ และระดับ
ห้องปฏิบัติการ  

รวบรวมเอกสารใน

การประเมินความ

เสี่ยงในระดับต่างๆ 

น ารายงานต่อหัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

มีความรู้ด้าน

การประเมิน

ความเสี่ยง 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 

 

- SDS เพ่ือให้หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ
ทราบขอมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมี
ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่
ส าคัญของสารเคมีที่
ใช้ในการสื่อสาร      
ข้อมูลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสารเคมี 
ทั้ง 16 หัวข้อ 

 

ส าเนาเอกสารความรู้

เรื่อง เอกสารข้อมูล 

ความปลอดภัย 

(Safety Data 

Sheet, SDS ) จาก

หนังสือ ESPReL 

แนวปฏิบัติเพื่อความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ

(Safety Guideline 

for Laboratory) ปี

พ.ศ. 2555  

เสนอหัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

มีความรู้เรื่อง   

ข้อมูล      

ความปลอดภัย

ของสารเคมี 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 - ป้าย

สัญลักษณ์

ด้านความ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือให้หัวหน้าห้อง
ทราบความหมายของ
ป้ายสัญลักษณ์ด้าน
ความปลอดภัย 

 

รวบรวมเอกสารป้าย

สัญลักษณ์ด้านความ

ปลอดภัยพร้อม

ความหมาย  

ทั้งสัญลักษณค์วาม

เป็นอันตรายของ

สารเคมีและ

สัญลักษณ์แจ้งเตือน

ลักษณะทางกายภาพ 

เสนอหัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 

 

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

มีความรู้เรื่อง

ป้ายสัญลักษณ์ 

ด้านความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ 

เพ่ือก ากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงาน 

แจ้งเตือนผู้ท า

งานหรือผู้มาใช้

บริการท าวิจัย

ในห้อง 

ปฏิบัติการ 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 

 

2. โครงสร้าง
ของข้อมูล
สารเคมีที่
บันทึก 
ประกอบด้วย 
 

 

- ปริมาณ

สารเคมี

คงเหลือ     

ในขวด  

(chemical 

volume/ 

weight) 

เพ่ือมีข้อมูลใช้ในการ
ประมาณการ การใช้
สารเคมีและการ
จัดซื้อท่ีเหมาะสม 

เมื่อมีการน าสารเคมี

ออกมาใช้ต้องมีการ

บันทึกปริมาณหรือ

ปริมาตรแล้วน าไปลบ

ออกจากปริมาณ 

หรอืปริมาตรของ

สารเคมีก่อนน า

ออกมาใช้ 

มีข้อมูลปริมาณ

สารเคมีคงเหลือ

ในขวด 

- ลัดดาวัลย์ โยเหลา 

- สภุาภรณ์ สิงหรา 

- ภาวิณี วิเศษศักดิ ์

3. สารบบ

สารเคมี 

 

- มีการปรับ

ข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันอย่าง

สม่ าเสมอ 

เพ่ือให้มีข้อมูลที่
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ผู้ที่กระท าการใดๆ 

กับสารเคมี เช่น 

รับเข้า จ่ายออก ต้อง

มีการลงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันทุกครั้ง 

 

 

 

ได้ข้อมูลที่เป็น

จริง 

- ลดัดาวัลย์ โยเหลา 

- สุภาภรณ์ สิงหรา 

- ภาวิณี วิเศษศักดิ ์
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

4. มีรายงานที่

แสดงความ

เคลื่อนไหวของ 

สารเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ 

โดยอย่างน้อย 

ต้อง

ประกอบด้วย

ทุกหัวข้อ

ต่อไปนี้        

1) ชื่อสารเคมี 

2) CAS no.   

3) ประเภท

ความเป็น

อันตรายของ

สารเคมี        

4) ปริมาณ

คงเหลือ       

5) สถานที่เก็บ 

 เพ่ือให้หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการหรือ
ผู้บริหารทราบความ
เคลื่อนไหวของ
สารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ 

น าเอกสารรายงาน

ต่อหัวหน้า

ห้องปฏิบัติการหรือ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

บัณฑิตศึกษาและ

วิเทศสัมพันธ์ 

หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ

หรือผู้บริหารมี 

ข้อมูลความ

เคลื่อนไหวของ

สารเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ 

เพ่ือเป็นข้อมูล

ในการประเมิน

ความเสี่ยงที่

อาจจะเกิด

อันตรายได้ 

- ลัดดาวัลย์ โยเหลา 

 

5. มีการ

ควบคุมการ

เข้าถึงหรือมี

อุปกรณ์ควบคุม

การปิด–เปิด

ครุภัณฑ์ 

เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ 

 

 

 เพ่ือป้องกันการ
น าไปใช้ที่ก่อให้เกิด
อันตรายหรือผิด    
วัตุประสงค์ 

น ากุญแจล็อคห้อง

หรือตู้เก็บสารเคมี

อันตรายและต้อง

ได้รับอนุญาตก่อนใช้ 

ป้องกันการ  

สูญหายและใช้

งานอย่างไม่

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

- สุภาภรณ์ สิงหรา 

- ลัดดาวัลย์ โยเหลา 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

6. ครุภัณฑ์ 

เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ ควรมี

ความเหมาะสม

กับขนาดและ

สัดส่วนร่างกาย

ของผู้ 

ปฏิบัติงาน 

 

 เพ่ือไม่ก่อให้เกิดหรือ
มีแนวโน้มที่อาจเกิด
อุบัติเหตุหรือ
อันตรายต่อผู้ใช้งาน 

 

ตรวจสอบขนาดและ

ระยะรวมถึง

รายละเอียดต่างๆ 

ของครุภัณฑ์ 

เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ ที่ใช้งานใน

ห้องปฏิบัติการว่ามี

ความเหมาะสมกับ

ขนาดและสัดส่วน 

ร่างกายของผู้

ปฏิบัติการตาม

หลักการยศาสตร์ 

(ergonomics) 

หรือไม่ หากไม่

เหมาะสมปรับเปลี่ยน

หรือปรับปรุงตาม

ความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ 

อุบัติเหตุหรือ

อันตรายต่อ

ผู้ใช้งานลดลง 

- สุภาภรณ์ สิงหรา 

- ลัดดาวัลย์ โยเหลา 

- ภาวิณี วิเศษศักดิ ์

7. ก าหนด

ระยะห่าง

ระหว่างโต๊ะ

ปฏิบัติการและ

ต าแหน่งโต๊ะ

ปฏิบัติการอย่าง

เหมาะสม 

 

 เพ่ือไม่ให้เกิดความ
แออัดและใช้งานได้
สะดวก 

ตรวจสอบระยะห่าง

ระหว่างโต๊ะ

ปฏิบัติการและ

ต าแหน่งโต๊ะ

ปฏิบัติการว่า

เหมาะสมหรือไม่ 

หากไม่เหมาะสม

ปรับเปลี่ยนหรือ

ปรับปรุงตามความ

เหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุจาก

การเดินชนโต๊ะ

ปฏิบัติการหรือ

เดินชนกันเอง

ของผู้ใช้โต๊ะ

ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

- ส าราญ สุภาร ี

- สุภาภรณ์ สิงหรา 

- ลดัดาวัลย์ โยเหลา 

- ภาวิณี วิเศษศักดิ ์
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

8. มีระบบ

ระบายอากาศที่

เหมาะสมกับ

การท างานและ

สภาพแวดล้อม

ของ

ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ศึกษางานวิศวกรรม

ระบบระบายอากาศ

และปรบัอากาศตาม

มาตรฐานระบบ

ระบายอากาศแล้ว

ศึกษาระบบระบาย

อากาศของ

ห้องปฏิบัติการและ

สอบถามผู้ติดตั้งว่า

เป็นไปตามมาตรฐาน 

หรือไม ่หากไม่เป็น 

ไปตามมาตรฐาน

ปรับปรุงตามความ

เหมาะสมและความ

เป็นไปได้ 

ผู้ปฏิบัติงานมี

ความปลอดภัย

และลดมลพิษท่ี

ปล่อยสู่

สิ่งแวดล้อม 

- ส าราญ สุภาร ี

- สภุาภรณ์ สิงหรา 

- ลัดดาวัลย์ โยเหลา 

9. ติดตั้งระบบ

ปรับอากาศใน

ต าแหน่งและ

ปริมาณที่

เหมาะสมกับ

การท างานและ

สภาพแวดล้อม

ของ

ห้องปฏิบัติการ 

 

 เพ่ือให้ระบบปรับ
อากาศท างานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพไม่
รบกวนการท างาน
ของอุปกรณ์อ่ืน เช่น
ตู้ดูดควันและไม่
ติดตั้งในจ านวนที่เกิน
ความจ าเป็น 

ศึกษาการติดตั้ง

ระบบปรับ 

อากาศในต าแหน่ง

และปริมาณท่ี

เหมาะสมตาม

มาตรฐาน 

    1. ระบบปรับ

อากาศและระบาย

อากาศ วสท. 3003 

– 50 

    2. การตรวจสอบ

คุณภาพอากาศ

ภายในอาคาร ส.ว.

ป.ท. 04 – 2549 

 

ระบบปรับ

อากาศท างาน

อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ

และเหมาะสม

ในต าแหน่งการ

ติดตั้งและ

ปริมาณ 

 

 

 

 

 

 

- ชาญวิทย์ อันสนธ์ 

- ส าราญ สุภาร ี

- สุภาภรณ์ สิงหรา 

- ลัดดาวัลย์ โยเหลา 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

   3. ตามคู่มือเทคนิค

การตรวจสอบอาคาร

เพ่ือความปลอดภัย 

ภาคท่ี 6 เทคนิคการ

ตรวจสอบระบบ

สุขอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม 

    4. ตามประกาศ

คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติฯ เกี่ยวกับ

มาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศ

ในประเทศไทย 

หากไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน 

ปรับเปลี่ยนตาม

ความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ 

  

10. การตรวจ

สุขภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการ

จะได้รับการ

ตรวจสุขภาพ

เมื่อ 

- ถึง

ก าหนดการ

ตรวจสุขภาพ

ตามปัจจัย

เสี่ยงของ

ผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือเป็นการป้องกัน
และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

ก าหนดช่วงเวลาการ

ตรวจสุขภาพเพ่ิมเติม

จากการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 

ลดความ

เจ็บป่วยของ

ผู้ปฏิบัติงานใน

การปฏิบัติงาน

ในห้อง 

ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 



81 
 

ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

 - มีอาการ

เตือน เมื่อ

พบว่า ผู้ท า

ปฏิบัติการมี

อาการผิดปกติ

ที่เกิดขึ้นจาก

การท างานกับ 

สารเคมี วัสดุ 

อุปกรณ์

เครื่องมือใน

ห้องปฏิบัติ- 

การ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน

ทราบถึงอาการ

ผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจาก

การท างานกับ

สารเคมี วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ศึกษาผลกระทบของ

สารเคมีที่เป็น

อันตรายจาก SDS  

รวบรวมเป็นเอกสาร

ที่ทุกคนเข้าถึงได้หรือ

แจ้งเตือน เมื่อพบว่า 

ผู้ท าปฏิบัติการมี

อาการผิดปกติ 

 

ผู้ปฏิบัติงาน

ทราบถึงอาการ

ผิดปกติท่ีควรไป

พบแพทย์ 

ลัดดาวลัย ์โยเหลา 

 

- เผชิญกับ

เหตุการณ์

สารเคมีหก 

รั่วไหล ระเบิด 

หรือ เกิด

เหตุการณ์ที่

ท าให้ต้อง

สัมผัสสาร

อันตราย 

เพ่ือเป็นการป้องกัน
และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

เช่น มีการตรวจ

สุขภาพร่างกาย

ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าไป

จัดการกับสารปรอท

รั่วไหลบนพื้น หรือ

เกิดไฟไหม้ห้องเก็บ

สารเคมีที่ก่อให้เกิด

แก๊สพิษคลอรีน

ปริมาณมาก 

ลดความ

เจ็บป่วยของ

ผู้ปฏิบัติงานใน

การปฏิบัติงาน

ในห้อง 

ปฏิบัติการ 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 

11. มีการให้

ความรู้พื้นฐาน

แก่ผู้บริหารใน

เรื่อง 

 

- กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

 

เพ่ือให้รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยบัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์ของ
คณะทราบและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

สืบค้นข้อก าหนด   

อาชีวอนามัย 

(OSHA) หรือ 

กฎหมายของ 

National Fire 

Protection 

Association (NFPA) 

และมาตรฐานฯ  

รองคณบดีฝ่าย

วิจัย

บัณฑิตศึกษา

และวิเทศ-

สัมพันธ์ของ

คณะ มีความรู้

ด้านกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

ลัดดาวลัย์ โยเหลา 
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ข้อ ข้อย่อย วัตุประสงค์ การปฏิบัต ิ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

   ระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการที่

เกี่ยวกับสารเคมี 

ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม (สมอ.) 

เสนอรองคณบดีฝ่าย

วิจัยบัณฑิตศึกษา

และวิเทศสัมพันธ์ 

ของคณะ 

  

 



บทที่ 5 
อภิปรายและสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ 

 

  การวิเคราะห์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือน มกราคม 2559 – มีนาคม 2563 รุ่น ESPReL Checklists 2015 ส ารวจ ณ วันที่   

9 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์ เพ่ีอให้ทราบข้อย่อยที่ตอบค าถามใน ESPReL Checklist แล้ว ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบข้อย่อยท่ีท าหรือมีแล้วในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลง

ข้อมูลใน ESPReL Checklist เพ่ือให้ทราบเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อย่อยเพ่ือน าไปท าแผนยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และเพ่ือจัดท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก       

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

5.1 อภิปรายและสรุปผลการวิเคราะห์ 

  ผลการศึกษาวิเคราะห์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ห้องปฏิบัติการ

พยาธิวิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปผลได้ดังนี้ 

 

 5.1.1 ข้อย่อยท่ีห้องปฏิบัติการยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใน ESPReL Checklist ใหเ้ป็นปัจจุบัน 

 จากการวิเคราะห์การส ารวจสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 7 องค์ประกอบ 20 หัวข้อ      

162 ข้อ และ 309 ข้อย่อย พบข้อย่อยที่ตอบค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและข้อย่อยที่ท าการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist ดังนี้ 

 

   5.1.1.1 ข้อย่อยที่ตอบค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

   มีทั้งหมด 12 ข้อย่อย จาก 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีข้อย่อยต้องปรับปรุงข้อมูลมากที่สุดคื อ 

องค์ประกอบที่ 5 ในเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงด้วยการบรรยาย การแนะน า การพูดคุย ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องมีการ

สื่อสารความเสี่ยงเป็นระยะ การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) เป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับกระบวนการวิเคราะห์

ความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความตระหนัก (awareness) ให้กับคนท างานและผู้ปฏิบัติงาน  โดยใช้กลวิธีใน

การเผยแพร่และกระจายข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเข้าใจลักษณะ

ของภัยอันตรายและผลกระทบเชิงลบได้ การสื่อสารจึงมีความส าคัญที่สามารถท าให้การประเมินความเสี่ยงและการ

บริหารความเสี่ยงด าเนินไปได้ด้วยดี (กองมาตรฐานการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2554) ในเรื่องการ

ตรวจสอบพื้นท่ีและสถานที่เพ่ือพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และในเรื่องการตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน เช่น ที่ล้างตา ฝักบัวฉุกเฉิน เวชภัณฑ์ ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้พร้อมใช้งานได้ทันท่วงทีเมื่อเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น องค์ประกอบที่มีข้อย่อยต้องปรับปรุงข้อมูลน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 6 การให้ความรู้พ้ืนฐานแก่

พนักงานท าความสะอาดในเรื่อง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ถือว่ามีความส าคัญมากส าหรับการท าความสะอาดที่
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ห้องปฏิบัติการที่สารเคมี เครื่องมือ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และองค์ประกอบที่ 7 การจัดการข้อมูล

และเอกสารอย่างเป็นระบบในเรื่อง ระบบการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย ถือว่ามีความส าคัญ หากปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบันจะท าให้เกิดการใช้งานได้อย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1  

 

0

1

2

3

4

5

6

จ านวนข้อย่อยที่ตอบค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนข้อย่อยที่ตอบค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

  

  5.1.1.2 ข้อย่อยที่ท าแล้วหรือมีแล้วในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยัง  

ไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist 

   มีทั้งหมด 13 ข้อย่อย จาก 6 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีข้อย่อยที่ท าหรือมีแล้วในการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist มากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 5     

ในเรื่องการมีพ้ืนที่เฉพาะส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง การตรวจสอบชุดอุปกรณ์ส าหรับสารเคมีหกรั่วไหล           

การตรวจสอบอุปกรณ์ท าความสะอาด และการมีป้ายแจ้งกิจกรรมที่ก าลังท าปฏิบัติการที่เครื่องมือ และน้อยที่สุดคือ 

องค์ประกอบที่ 4 ในเรื่องการประตูมีช่องส าหรับมองจากภายนอก (vision panel) ซึ่งการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ใน ESPReL checklist   จะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงสามารถน าไปประมวลผล วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และวางแผนการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2  
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนข้อย่อยที่ท าหรือมีแล้วในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลง

ข้อมูลใน ESPReL Checklist 

 

5.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อย่อยเพื่อน าไปท าแผนยกระดับมาตรฐาน       

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 

  5.1.2.1 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจากคะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบในการยกระดับมาตรฐาน    

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

      จุดอ่อนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ คือ องค์ประกอบที่ 2 และ

องค์ประกอบที่ 6 ได้ เนื่องจากได้เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์คะแนนที่ได้ขอ ง

ห้องปฏิบัติการในทุกองค์ประกอบ ห้องปฏิบัติการได้ 56.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาและยกระดับความปลอดภัยได้ กลุ่มที่ 3 ตามเกณฑ์ข้อก าหนดคือ คะแนนทุกองค์ประกอบรวมกันได้ มากกว่าหรือ

เท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ และคะแนนของแต่ละองค์ประกอบมากกว่าหรือเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์ (ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล , 

ขวัญนภัส สรโชติ และจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ , 2562) หากห้องปฏิบัติการต้องการจัดอยู่ในกลุ่มห้องปฏิบัติการที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาความปลอดภัยสูงเฉพาะด้าน กลุ่มที่ 2 ต้องผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานห้องปฏิบัติกา รปลอดภัยเฉพาะ

องค์ประกอบที่ขอรับรางวัลและตราสัญลักษณ์ ทุกข้อ ได้คะแนนของแต่ละองค์ประกอบมากกว่าหรือเท่ากับ 50 

เปอร์เซ็นต์ และได้คะแนนขององค์ประกอบที่ขอรับรางวัลและตราสัญลักษณ์ มากกว่าหรือเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ (ฉัตรชัย 
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วิริยะไกรกุล, ขวัญนภัส สรโชติ และจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์, 2562) ดังนั้นห้องปฏิบัติการต้องจัดการกับจุดอ่อนเพ่ือให้

ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ จุดแข็งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคือ 

องค์ประกอบที่ 7 เนื่องจากได้เปอร์เซ็นต์คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ ในองค์ประกอบนี้ ห้องปฏิบัติการมี

แนวโน้มที่จะสามารถขอรับรองมาตรฐานจากโครงการเป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการพัฒนาความปลอดภัยสูง

เฉพาะด้านเพื่อขอรับรางวัลและตราสัญลักษณ์ได้ เนื่องจาก ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนด ดังนี้ ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานห้องปฏิบัติการ

ปลอดภัยเฉพาะองค์ประกอบที่ขอรับรางวัลและตราสัญลักษณ์ทุกข้อ ได้คะแนนขององค์ประกอบที่ขอรับรางวัลและตรา

สัญลักษณ์ มากกว่าหรือเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องได้คะแนนแต่ละองค์ประกอบมากกว่าหรือเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งห้องปฏิบัติการยังขาดในองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 6 ที่ได้คะแนน น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ องค์ประกอบที่

ห้องปฏิบัติการได้เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ห้องปฏิบัติการได้เปอร์เซ็นต์คะแนน

มากสุดคือ องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบที่ห้องปฏิบัติการได้เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เรียงล าดับจาก

น้อยไปหามาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 6 สอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑาทิพย์ ชูช่วย , ขวัญใจ    

นิ่มดวง และวันลภ ดิษสุวรรณ (2561) พบว่าองค์ประกอบที่ 6 เป็นองค์ประกอบที่ได้คะแนนน้อย องค์ประกอบที่

ห้องปฏิบัติการได้เปอร์เซ็นต์คะแนนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก ได้แก่ องค์ประกอบที่  

องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 7 ห้องปฏิบัติการได้คะแนน 56.9 เปอร์เซ็นต์ 

เปอร์เซ็นต์ คะแนนเฉลี่ยที่ห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการได้ คือ 55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเปอร์เ ซ็นต์คะแนนที่ได้    

ของห้องปฏิบัติการสูงกว่าเปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยที่ห้องปฏิบัติการทั้งหมดเข้าร่วมโครงการได้เล็กน้อย ถือว่าเป็นคะแนนที่

พอใช้ได้ เนื่องจากมีปัจจัยและปัญหาหลายอย่างที่ไม่เอ้ือต่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย  แต่ในฐานะที่

ห้องปฏิบัติการได้รับคัดเลือกเป็นห้องปฏิบัติการน าร่อง ควรได้คะแนนมากกว่านี้ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3  
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แผนภูมิที่ 3 แสดงเปอร์เซ็นต์คะแนนที่ได้ ตามองค์ประกอบของห้องปฏิบัติการเปรียบเทียบกับ เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ย 

เปอร์เซ็นต์คะแนนสูงสุด เปอร์เซ็นต์คะแนนต่ าสุด ของห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ แสดงจ านวนค าถาม     

ที่ตอบ N/A และจ านวนค าถามที่ตอบไม่มีข้อมูลของห้องปฏิบัติการ จากการท า ESPReL Checklist เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

  

  5.1.2.2 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจากคะแนนที่ได้ตามหัวข้อ จากการยกระดับมาตรฐาน          

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 จุดอ่อนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ คือ หัวข้อที่ 3.3 (การลดการ

เกิดของเสีย) หัวข้อที่ 2.1 (การจัดการข้อมูลสารเคมี) หัวข้อที่ 4.6 (งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ) 

หัวข้อที่ 5.1 (การบริหารความเสี่ยง) หัวข้อที่ 4.2 (งานสถาปัตยกรรมภายใน) หัวข้อที่ 2.3 (การเคลื่อนย้ายสารเคมี 

(Chemical transportation) และหัวข้อที่ 6 (การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) 

เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก เนื่องจากได้เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จุดแข็งของการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคือ หัวข้อที่ 4.1 (งานสถาปัตยกรรม) และหัวข้อที่ 7 (การจัดการข้อมูลและเอกสาร) 

เนื่องจากได้เปอร์เซ็นต์คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4  
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แผนภูมิที่ 4 แสดงเปอร์เซ็นต์คะแนนที่ได้ ตามหัวข้อของห้องปฏิบัติการเปรียบเทียบกับ เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ย 

เปอร์เซ็นต์คะแนนสูงสุด เปอร์เซ็นต์คะแนนต่ าสุด ของห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ แสดงจ านวนค าถาม     

ที่ตอบ N/A และจ านวนค าถามที่ตอบไม่มีข้อมูลของห้องปฏิบัติการ จากการท า ESPReL Checklist เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

   

  5.1.2.3 ส ารวจข้อย่อยพื้นฐานที่มีความส าคัญต้องท าก่อนจากข้อย่อยที่ยังไม่ท าหรือยังไมมี่ในการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

   มีข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท า 87 ข้อ จากข้อย่อยพ้ืนฐานทั้งหมด 221 ข้อ จาก 7 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่มีเปอร์เซ็นต์จ านวนข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 3 แสดงให้เห็นว่า

ห้องปฏิบัติการมีระบบการจัดการของเสียที่ดี มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในข้อย่อยพ้ืนฐานที่มีส าคัญและต้อง

ท าก่อนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากจนเหลือเปอร์เซ็นต์จ านวนข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีน้อยที่สุด  เนื่องจาก

ห้องปฏิบัติการเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการจัดการเป็นล าดับแรก เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและป้องกั น

การปนเปื้อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบที่มีเปอร์เซ็นต์จ านวนข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีมากที่สุดคือ 

องค์ประกอบที่ 2 เนื่องจากสารเคมีของห้องปฏิบัติการมีหลายชนิดและมีจ านวนมากท าให้ยากในการบริหารจัดการและใช้

เวลามาก และองค์ประกอบที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์จ านวนข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีคือ องค์ประกอบที่ 7 แสดงให้

เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีระบบการจัดการข้อมูลและเอกสารที่ดีจนไม่เหลือข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มี ดังแสดง          

ในตารางที่ 12 และแผนภูมิที่ 5  
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ตารางที่ 12 แสดงจ านวนข้อย่อยพ้ืนฐาน จ านวนข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มี  และเปอร์เซ็นต์จ านวนข้อย่อย

พ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีตามองค์ประกอบ จากการท า ESPReL Checklist เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการ 

 

องค์ประกอบ จ านวนข้อย่อย

พื้นฐาน 

จ านวนข้อย่อย

พื้นฐานที่ยังไม่ท า 

หรอืยังไม่มี 

เปอร์เซ็นต์จ านวน 

ข้อย่อยพื้นฐานที่ยังไม่ท า 

หรือยังไม่มี 

1. การบริหารระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภัย 

12 4 33.3 

2. ระบบการจัดการสารเคมี 55 27 49.1 

3. ระบบการจัดการของเสีย 25 8 32.0 

4. ลักษณะทางกายภาพ 

ของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ  

39 13 33.3 

5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 53 22 41.5 

6. การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้าน

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

27 13 48.1 

7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร 10 0 0.0 

รวม 221 87  
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนข้อย่อยพ้ืนฐาน จ านวนข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มี และเปอร์เซ็นต์จ านวนข้อย่อย

พ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มี ตามองค์ประกอบ จากการท า ESPReL Checklist เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการ 

 

5.1.3 การท าแผนยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

  

 5.1.3.1 การเลือกข้อย่อยเพื่อน าไปท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 เลือกจากข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มี จากองค์ประกอบและหัวข้อที่ได้เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยกว่า 

50 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1 และหัวข้อที่ 2.3 จากองคป์ระกอบที่ 2 หัวข้อที่ 4.2 และหัวข้อที่ 4.6 จากองค์ประกอบ

ที่ 4 หัวข้อที่ 5.1 จากองค์ประกอบที่ 5 และจากองค์ประกอบที่ 6 เนื่องจาก จากการวิเคราะห์คะแนนที่ได้ องค์ประกอบ

ที่ 2 หัวข้อที่ 2.1 และหัวข้อที่ 2.3 ได้เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จึงน าหัวข้อที่ 2.1 และหัวข้อที่ 2.3 ซึ่ง

อยู่ในองค์ประกอบที่ 2 มาเป็นตัวแทนขององค์ประกอบที่ 2 ในการเลือกมาท าแผนยกระดับ องค์ประกอบที่ 6 ไม่มีหัวข้อ 

จึงเลือกองค์ประกอบมาท าแผนยกระดับ องค์ประกอบที่ 3.3 ได้เปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อส ารวจ

ข้อย่อยที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มี ในตารางที่ 5 พบว่าไม่ใช่ข้อย่อยพ้ืนฐานจึงยังไม่เลือกมาท าแผนยกระดับ เนื่องจากขั้นตอน

ของการพัฒนาความปลอดภัยนั้นน่าจะเริ่มจากระดับพ้ืนฐาน ที่ใช้เกณฑ์พ้ืนฐานความปลอดภัย 137 ข้อ จาก ESPReL 

Checklist เป็นจุดตั้งต้นที่ควรท าให้ได้ก่อน เพราะเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานนี้เป็นเกณฑ์ที่ขาดไม่ได้หากจะท าให้เกิดความ

ปลอดภัย (วราพรรณ ด่านอุตรา และสุชาตา ชินะจิตร, 2559) ดังแสดงในตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 6 
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ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีที่ถูกเลือกน าไปท าแผนยกระดับความมาตรฐาน        

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จากการท า ESPReL Checklist 

 

องค์ประกอบ หัวข้อ จ านวนข้อย่อย 

พื้นฐาน 

2. ระบบการจัดการสารเคมี 
 

2.1 การจัดการข้อมูลสารเคมี 11 

2.3 การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical transportation) 2 

4. ลักษณะทางกายภาพ 
ของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ 

4.2 งานสถาปัตยกรรมภายใน 3 

4.6 งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 2 

5. ระบบการป้องกันและ 
แก้ไขภัยอันตราย 

5.1 การบริหารความเสี่ยง 7 

6. การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 14 

 รวม 39 

 

 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงจ านวนข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีที่ถู กเลือกน าไปท าแผนยกระดับความมาตรฐาน        

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จากการท า ESPReL Checklist ตามองค์ประกอบ  
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 5.1.3.2 การจัดล าดับความส าคัญของข้อย่อยพื้นฐานที่ถูกเลือกมาท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย          

ของห้องปฏิบัติการ 

 มีข้อย่อยพ้ืนฐานที่ถูกเลือกน ามาท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทั้งหมด 25 ข้อ   

(39 ข้อย่อย) เป็นแผนระยะสั้น 8 ข้อ (9 ข้อย่อย) ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบที่ 5 มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติให้

ความส าคัญและถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการป้องกันและแก้ไขภัย

อันตรายมากที่สุดของแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง มี 6 ข้อ (13 ข้อย่อย) ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 มากที่สุด แสดงให้

เห็นว่าห้องปฏิบัติการให้ความส าคัญกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการจัดการสารเคมีมากที่สุด   

ของแผนระยะกลาง และแผนระยะยาว มี 11 ข้อ (17 ข้อย่อย) ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบที่ 6 มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า

ห้องปฏิบัติการให้ความส าคัญกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ของการให้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้าน          

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมากที่สุดของแผนระยะยาว และถือว่า แผนระยะกลางและแผนระยะยาวสอดคล้องกับ

การจัดการกับจุดอ่อนคือ องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 6 ดังแสดงในตารางที่ 14 และแผนภูมิที่ 7 

  

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนข้อย่อยพ้ืนฐานที่ถูกเลือกมาท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตามองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ  จ านวนข้อย่อย

พื้นฐาน 

 รวม 

 แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง แผนระยะยาว  

2. ระบบการจัดการสารเคมี 3 7 3 13 

4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ 

0 0 5 5 

5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 4 0 3 7 

6. การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 

2 6 6 14 

รวม 9 13 17 39 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงจ านวนข้อย่อยพื้นฐานที่ถูกเลือกมาท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตามองค์ประกอบ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะห์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก 

 ข้อย่อยที่ห้องปฏิบัติการยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใน ESPReL Checklist ให้เป็นปัจจุบัน ในส่วนของข้อย่อยที่ตอบ

ค าถามแล้วยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีทั้งหมด 12 ข้อย่อย องค์ประกอบที่มีข้อย่อยต้องปรับปรุงข้อมูล

มากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 5 (ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย) องค์ประกอบที่มีข้อย่อยต้องปรับปรุงข้อมูลน้อย

ที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 6 (การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ) และองค์ประกอบที่ 7 

(การจัดการข้อมูลและเอกสาร) และในส่วนของข้อย่อยที่ท าแล้วหรือมีแล้วในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย          

ของห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่ลงข้อมูลใน ESPReL Checklist มีทั้งหมด 13 ข้อย่อย อยู่ในองค์ประกอบที่ 5 (ระบบการ

ป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย) มากที่สุด อยู่ในองค์ประกอบที่ 4 (ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ

เครื่องมือ) น้อยที่สุด การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อย่อยเพ่ือน าไปท าแผนยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ในส่วนของการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจากคะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบ              

ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  จุดอ่อนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย                 

ของห้องปฏิบัติการคือ องค์ประกอบที่ 2 (ระบบการจัดการสารเคมี) และองค์ประกอบที่ 6 (การให้ความรู้พ้ืนฐาน   

เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) จุดแข็งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคือ 

องค์ประกอบที่ 7 (การจัดการข้อมูลและเอกสาร) ในส่วนของการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจากคะแนนที่ได้ตามหัวข้อ    

จากการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  จุดอ่อนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย        
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ของห้องปฏิบัติการ คือ หัวข้อที่ 3.3 (การลดการเกิดของเสีย) หัวข้อที่ 2.1 (การจัดการข้อมูลสารเคมี) หัวข้อที่          

4.6 (งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ) หัวข้อที่  5.1 ( การบริหารความเสี่ยง)  หัวข้อที่  4.2               

(งานสถาปัตยกรรมภายใน) หัวข้อที่ 2.3 (การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical transportation) และหัวข้อที่ 6          

(การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก จุดแข็งของการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคือ หัวข้อที่ 4.1 (งานสถาปัตยกรรม) และหัวข้อที่ 7 (การจัดการ

ข้อมูลและเอกสาร) เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก ในส่วนของการส ารวจข้อย่อยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต้องท าก่อนจาก  

ข้อย่อยที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  มีข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยังไม่ท า      

87 ข้อ จากข้อย่อยพ้ืนฐานทั้งหมด 221 ข้อ จาก 7 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีเปอร์เซ็นต์จ านวนข้อย่อยพ้ืนฐานที่ยัง

ไม่ท าหรือยังไม่มีน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 3 (ระบบการจัดการของเสีย) องค์ประกอบที่มีเปอร์เซ็นต์จ านวนข้อย่อย

พ้ืนฐานที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มีมากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 2 (ระบบการจัดการสารเคมี) การท าแผนยกระดับ           

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ในส่วนของการเลือกข้อย่อยเพ่ือน าไปท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย     

ของห้องปฏิบัติการ ได้เลือก หัวข้อที่ 2.1 (การจัดการข้อมูลสารเคมี) และหัวข้อที่ 2.3 (การเคลื่อนย้ายสารเคมี         

(จากองค์ประกอบที่ 2 หัวข้อที่ 4.2 (งานสถาปัตยกรรมภายใน) และหัวข้อที่ 4.6 (งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและ

ปรับอากาศ) จากองค์ประกอบที่ 4 หัวข้อที่ 5.1 (การบริหารความเสี่ยง) จากองค์ประกอบที่ 5 และจากองค์ประกอบที่ 6 

(การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ)   ในส่วนของการจัดล าดับความส าคัญของข้อย่อย

พ้ืนฐานที่ถูกเลือกมาท าแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด 25 ข้อ (39 ข้อย่อย) เป็นแผน    

ระยะสั้น 8 ข้อ (9 ข้อย่อย) ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบที่ 5 (ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย) มากที่สุด แผนระยะกลาง 

6 ข้อ (13 ข้อย่อย) ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 (ระบบการจัดการสารเคมี) มากที่สุด และแผนระยะยาว 11 ข้อ           

(17 ข้อย่อย) ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบที่ 6 (การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) มากที่สุด  

โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

1. ข้อมูลที่ลงใน ESPReL Checklist  ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและเกิด

การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 2. ควรท าตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน เช่น ในการตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เวชภัณฑ์ หรือความ

บกพร่องของภาชนะบรรจุสารเคมีและฉลาก เพ่ือไม่ใหเ้กิดการตกหล่นในการปฏิบัติ  

 3. จากคะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบ ห้องปฏิบัติการมีจุดอ่อน ในองค์ประกอบที่ 2 (ระบบการจัดการสารเคม)ี 

ควรมีการทะยอยส ารวจรายการสารเคมีและบันทึกไว้เป็นระยะเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงน ามารวมเข้าด้วยกันเนื่องจาก

สารเคมีมีจ านวนมากหากรอท าให้เสร็จในคราวเดียวกันจะใช้เวลามากและมีเวลาไม่เพียงพอ 
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4. จากคะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบ ห้องปฏิบัติการมีจุดอ่อน ในองค์ประกอบที่ 6 (การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยว 

กับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ) โดยเฉพาะข้อการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้วิเคราะห์เห็นว่า

ควรเพ่ิมช่องทางการให้ความรู้แก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการ เช่น การส่งเอกสารให้ศึกษาด้วยตนเอง การส่งไฟล์ข้อมูลให้

ศึกษา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเชิญวิทยากรมาอบรม หรือไปอบรมนอกสถานที่ที่ มีการจัดการอบรม เพ่ือเพ่ิม

ทางเลือกให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยมากข้ึน 

5. ในการเลือกข้อย่อยที่ยังไม่ท าหรือยังไม่มี มาท าการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ    

ควรพิจารณาเลือกข้อย่อยพ้ืนฐานมาท าก่อน เพราะเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานนี้เป็นเกณฑ์ที่ขาดไม่ได้หากจะท าให้เกิดความ

ปลอดภัย (วราพรรณ ด่านอุตรา และสุชาตา ชินะจิตร, 2559)  

6. แนวทางที่เหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน         

จากโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยคือ ห้อ งปฏิบัติการต้องจัดการกับ

จุดอ่อนคือ องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 6 ให้ได้คะแนนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และควรขอรับรอง เป็น

ห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพสูงเฉพาะด้าน โดยด้านที่ควรขอรับรองเป็นด้านแรก คือ การจัดการข้อมูลเอกสาร 

(องค์ประกอบที่ 7) เนื่องจากได้คะแนนมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

 7. โครงการควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ให้มากกว่านี้      

เนื่องจากปัญหาที่ส าคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคือ การขาดก าลังคนในการท าอย่างจริงจัง หากท าแล้ว

ผู้ท าหรือหน่วยงานได้รับผลประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งคงเป็นการดึงดูดใจให้เกิดบุคลากรในการยกระดับมาตรฐาน   

ความปลอดภัยได้มากขึ้นกว่านี้ 

 8. ในการส่งของเสียสารเคมีไปก าจัดกับบริษัทเอกชนควรมีการส ารวจ และรวบของเสียทั้งคณะไม่เฉพาะในส่วน  

ของหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย เช่น รวบรวมจากห้องปฏิบัติการกลาง จากโรงพยาบาลทันตกรรม และควรมีผู้ดูแลหลัก 

อาจเป็นห้องปฏิบัติการน าร่องในการยกระดับมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ คือ คุณลัดดาวัลย์  

โยเหลา และคุณพิบูรณ์ เหง้าณี ท าหน้าที่ แนะน าวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสม รวบรวมรายการสารเคมี ติดต่อประสานงาน 

และด าเนินการส่งก าจัด ทั้งนี้ต้องมีการอนุมัติงบประมาณในระดับคณะ จะเป็นการประหยัดงบประมาณในการขนส่ง   

ต่อเที่ยวซึ่งมีราคาสูง 

 9. ผู้บริหารของคณะควรกระตุ้นให้ห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ทุกห้องปฏิบัติการ และกระตุ้นให้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่ท าการส ารวจสถานภาพความปลอดภัยให้

ส ารวจสถานภาพความปลอดภัย เพ่ือจะได้ท าการยกระดับมาตรรฐานความปลอดภัยต่อไป 

 10. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ควรให้ความส าคัญและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทั้งในด้านงบประมาณและก าลังคน 

 11. ควรมีการศึกษา ถึงแนวคิด ทัศนคติ เกี่ยวกับการให้ความส าคัญและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบของห้องปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัย เนื่องจากแนวคิดเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมของบุคคล 
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12. การท างานยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  ถือว่าเป็นงานใหญ่ต้องพัฒนา           

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทั้ง 7 องค์ประกอบ ต้องบูรณาการองค์ความรู้หลายด้าน มีทักษะการแก้ปัญหา การ

วางแผนงาน การติดต่อประสานงาน การติดตามงาน การเอาใจใส่งานอย่างสม่ าเสมอ ควรใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4     

เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพ่ือความปลอดภัยของตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม 

 13. งานด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเป็นเรื่องของคนทุกคนที่เกี่ยวข้อง        

กับห้องปฏิบัติการ ทุกคนควรให้ความส าคัญ ตระหนักถึงความเป็นอันตราย ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่ในส่วน    

ของตนเองให้เต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเกิดข้ึนได้จริงและยั่งยืน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ

สารเคมีและการขับเคลื่อน (พ.ศ. 2562 – 2565) 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับท่ี 178/2557) 

เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวก ค  

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  

(ฉบับท่ี 218/2559)  

เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ที่ 97/2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ภาคผนวก จ 

ค าสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์  

ที่ 10/2563 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย 

ฉบับท่ี 2 /2559 

เรื่อง รายชื่อห้องปฏิบัติการน าร่อง 

โครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวก ช 

พัฒนาการของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 

 

   แผนภูมิที่ 6 แสดงเปอร์เซ็นต์คะแนนที่ได้ ตามองค์ประกอบ จากการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย      

   ของห้องปฏิบัติการ โดยการท า ESPReL Checklist ปี พ.ศ. 2559-2562 
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ภาคผนวก ง 

รูปภาพการยกระดับมาตรมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 7 แสดงสภาพห้องเก็บสารเคมีของห้องปฏิบัติการ ก่อนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงสภาพห้องห้องเก็บสารเคมี ของห้องปฏิบัติการ หลังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 
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                  ภาพที่ 9 แสดงชั้นวางสารเคมีห้องเก็บสารเคมีของห้องปฏิบัติการ ก่อนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพที่ 10 แสดงชั้นวางสารเคมีห้องเก็บสารเคมีของห้องปฏิบัติการ หลังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 
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 ภาพที่ 11 แสดงการเก็บของเสียของห้องปฏิบัติการ ก่อนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 12 แสดงการเก็บของเสียของห้องปฏิบัติการ หลังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย  
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 ภาพที่ 13 แสดงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

ติดฉลากของเสีย จัดหาภาชนะรองรับและแสดงขอบเขตชัดเจน แยกประเภทและจัดหาภาชนะใสข่ยะที่เหมาะสม 

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคลที่เหมาะสม 

จัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู ่

จัดหาภาชนะบรรจุสีย้อมพิเศษท่ีเหมาะสม เดมิบรรจุในกล่องโฟม 

จัดหาอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ติดรูปภาพและช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่

ห้อง 
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ภาพที่ 14 แสดงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 

ติดแถบกันลื่น เจาะประตูใหส้ามารมองจากภายนอก ท าป้ายแจ้งเตือนกิจกรรมที่ท าปฏบิัติการ 

เก็บสารเคมเีข้าตู้พร้อมติดป้ายแสดงสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย ท าป้ายแจ้งเตือนต่างๆ 

ท าแผนผังห้องปฏิบัติการที่แสดงให้เห็นถึง ทางหนีไฟ อุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ติดไว้ให้ผู้มาใช้บริการทราบ 
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เข้าห้องโดยการสแกนลายนิ้วมือ ท าฐานรองรับชั้นลอยป้องกันการหล่น ติดสติกเกอร์ป้องกันการชน

กระจก 

ภาพที่ 15 แสดงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

 

ของเสียสารเคมีทีส่่งก าจัดกับบริษทัเอกชน 

ติดป้ายบริเวณท่ีเก็บสารเคมีอันตราย ติดป้ายความหมายสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย ติดป้ายแจ้งเหตุฉุกเฉิน 



                   ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ-สกุล นางลัดดาวัลย์ โยเหลา 

วันเดือนปีเกิด  25 สิงหาคม 2524 

สถานที่เกิด อําเภอน ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 88/97 หมู่ที่ 15  หมู่บ้านเบตต้าเฮ้าส์โนนทัน 9 ซอย 5 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง  

 จังหวัดขอนแก่น 

โทร. 084 7902505 E-mail: laddko@kku.ac.th 

สถานที่ทํางาน ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 

กองบริหารงานคณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   123 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2547 วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 พ.ศ. 2543 วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) จากโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 

ประวัติการทํางาน    15 มกราคม พ.ศ. 2552 บรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ประจําห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก  

หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารงานคณะ  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตําแหน่งปัจจุบัน   นักวิชาการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ประจําห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก  

    หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารงานคณะ 

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ผู้ประสานงานประจําห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากของโครงการยกระดับมาตรฐาน      

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    กรรมการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 

    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจําห้องปฏิบัติการวิจัย 

 

 

 

 

 


