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¹ÔÂÒÁ 

ผูบริหารระดับสูง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบันวิจัย และ ตําแหนงเทียบเทา 

ผูบริหาร รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัย หัวหนาภาควิชา และ ตําแหนงเทียบเทา 

หองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท่ีมีการใชสารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี หรืออุปกรณ

เครื่องมือวิทยาศาสตร เพ่ือการเรียน การสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

ศปอส. ศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศสอ. ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สวนงาน โครงสรางสวนงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงาน

มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน และสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน (ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา สํานักงานการ

ทะเบียน สํานักงานวิทยทรัพยากร) 

สวนงานยอย การจัดแบงหนวยงานภายในสวนงาน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสวนงานในการปฏิบัติ

พันธกิจตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว เพ่ือใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คปอ. สวนงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ระดับ

สวนงาน เปนกลไกหรือเครื่องมือเสริมสรางขีดความสามารถของสวนงานใหมีระบบการจัดการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยทํางานเชื่อมประสาน

กับศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศปอส.) 

วช. สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ 

ระบบ ESPReL ระบบการข้ึนทะเบียนและประเมินสภาพความปลอดภัยหองปฏิบัติการท่ีใชสารเคมี ซ่ึงจัดทํา

โดยโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 

(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand) สํานักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ 

ระบบ CU-Lab ระบบการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ESPReL Checklist เครื่องมือสําหรับประเมินสภาพความปลอดภัยของหองปฏิบัติการดานเคมีและระบบ

ประมวลผล พัฒนาโดยศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสียอันตราย และ

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 2557 
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BSL Checklist เครื่องมือสําหรับประเมินสภาพความปลอดภัยของหองปฏิบัติการดานชีวภาพและระบบ

ประมวลผล พัฒนาโดย ศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (ศปอส.) 

RS Checklist เครื่องมือสําหรับประเมินสภาพความปลอดภัยของหองปฏิบั ติการดานรังสีและระบบ

ประมวลผล พัฒนาโดย ศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (ศปอส.) 

สารเคมี ธาตุหรือสารประกอบตลอดจนสารผสมท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการใชประโยชนจากสมบัติทางเคมี

ในการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ 

สารเคมีอันตราย สารเคมีท่ีมีความเปนอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ และ/หรือสิ่งแวดลอม ท่ีจําแนกโดยระบบ 

GHS 

คลังกลางเก็บสารเคมี สถานท่ีของสวนงาน/สวนงานยอย ท่ีไมไดรวมอยูในหองปฏิบัติการใดหองปฏิบัติการหนึ่ง มี

การนําเขา และใหบริการเบิกจายสารเคมีสําหรับกิจกรรมการเรยีนการสอน การวิจัย หรือการ

บริการวิชาการ เพ่ือใชในหองปฏิบัติการมากกวาหนึ่งหองปฏิบัติการ 

CU-Store checklist เครื่องมือสําหรับประเมินสภาพความปลอดภัยของคลังกลางเก็บสารเคมีและระบบประมวลผล 

พัฒนาโดย ศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(ศปอส.) 

ของเสียอันตรายทางเคมี สิ่งเหลือใชดานเคมี จากกิจกรรมในหองปฏิบัติการหรือหองวิจัย เชน ของเหลือท้ิงจากงานวิจัย

ท่ีมีการใชสารเคมี สารเคมีเสื่อมสภาพหรือท่ีหมดอายุ สารเคมีท่ีหกรั่วไหลและเก็บกลับคืนมา 

รวมถึงวัสดุปนเปอนสารเคมี เปนตน ท่ีมีแนวโนมจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ

มนุษยและสิ่งแวดลอม 

ผูใชหองปฏิบัติการ นิสิต นักวิจัย คณาจารย เจาหนาท่ีบริการวิทยาศาสตร รวมถึง บุคคลภายนอกท่ีมีกิจกรรม

ภายในหองปฏิบัติการนั้น ๆ เปนประจํา 
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º·¹ํÒ 

เอกสารฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนคูมือสําหรับคณาจารยและ/หรือเจาหนาท่ีบริการวิทยาศาสตรท่ีมีหนาท่ีกํากับ 

ดูแลหองปฏิบัติการท่ีใชสารเคมี จากนี้ไปจะเรียกหองปฏิบัติการท่ีมีการใชสารเคมีวา “หองปฏิบัติการเคมี” คูมือนี้ได

อธิบายบทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของกับหองปฏิบัติการเคมีต้ังแตระดับบริหารถึงระดับปฏิบัติการ รวมถึงผูเขามาใช

หองปฏิบัติการเคมี เพ่ือใหทราบถึงความคาดหวังของมหาวิทยาลัยท่ีมีตอผูเก่ียวของในระดับตาง ๆ วาควรปฏิบัติตน

อยางไร และดําเนินการอะไรบาง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ เอกสารนี้ไดรวบรวมแนว

ปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหองปฏิบัติการเคมี ซ่ึงขอมูลบางสวนอาจใชไดกับหองปฏิบัติการดานอ่ืน ๆ ดวย โดยผูทํา

หนาท่ีกํากับดูแลหองปฏิบัติการพึงดําเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีเสนอไวเพ่ือเปนการวางรากฐานการจัดการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนในการทํางานดานวิทยาศาสตร เม่ือพิจารณารายละเอียดของการ

จัดการความปลอดภัยฯ จะพบวา กิจกรรมตาง ๆ จําเปนตองใชขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับปจจัยเสี่ยง อันไดแก ขอมูล

เก่ียวกับหองปฏิบัติการและสถานภาพทางกายภาพ ขอมูลดานวัสดุและสารเคมี สารชีวภาพและของเสีย ขอมูลความ

พรอมของอุปกรณตาง ๆ ภายในหองปฏิบัติการ ขอมูลดานอุบัติการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ขอมูลเหลานี้จะนําไปสูการ

ปองกันอันตราย หรือการหาทางรับมือกับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน การจัดการกับความเสี่ยงและปองกันปญหา การวาง

ระบบแกไข บวกกับการใหความรูและการจัดทําคูมือหรือแนวปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยมากข้ึนใน

การทํางาน ตลอดจนเพ่ือใหการทํางานในสวนงานยอยหรือหนวยงานยอยมีแนวทางท่ีสอดคลองกันและมีมาตรฐาน

เดียวกัน จะทําใหสามารถนําขอมูลจากสวนงานตาง ๆ มาประมวลผลและใชประโยชนรวมกันได แนวทางโดยสังเขป

ของกลไกการดําเนินการดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยแสดงไวดวยรูปท่ี 1 

 มหาวิทยาลัยไดใหนโยบายและวางแผนงานหลักในการพัฒนากลไกเพ่ือสรางความปลอดภัยในการทํางาน 

ดวยการวางรากฐาน กลไกและแนวปฏิบัติสําหรับการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

รวมถึงไดพัฒนาระบบขอมูลท่ีจําเปนตอการบริหารจัดการ อาทิ ระบบขอมูลหองปฏิบัติการ ขอมูลสารเคมี ขอมูลของ

เสียอันตราย และขอมูลจากอุบัติการณ เพ่ือนํามาใชในการจัดการความเสี่ยง ในการแกปญหาและพัฒนากลไกและวาง

ระบบปองกันปญหาสําหรับอนาคต และนําอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนไปพัฒนาเปนบทเรียนสําหรับใหความรูผูเก่ียวของตอไป 

และการจัดทําคูมือหรือเอกสารในการทํางานเพ่ือใหเกิดมาตรฐานท่ีดี 
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รูปท่ี 1 ความเชือ่มโยงจากนโยบายและแผนสูการดําเนินการและปฏิบัติ 
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ความปลอดภัยในการทํางานเกิดข้ึนไดจากการทําหนาท่ีตามความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต

ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารสวนงาน ผูบริหารสวนงานยอย หัวหนาหองปฏิบัติการ อาจารย นักวิจัย และเจาหนาท่ี 

ตลอดจนนิสิตและผูเก่ียวของอ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม บทเรียนจากองคกรสวนใหญชี้ใหเห็นวา ความสําเร็จของงานดาน

ความปลอดภัย การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดข้ึนในองคกร เกิดข้ึนจากความเอาใจใส เอาจริงเอาจริงท่ีเริ่ม

ต้ังแตผูบริหารระดับสูง ตอมายังผูบริหารระดับรอง จนมาถึงผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได

กําหนดบทบาทของบุคลากรแตละระดับไวดังแสดงในตารางดานลางนี้ โดยคาดหวังวาบุคลากร นิสิตและผูเก่ียวของจะ

ปฏิบัติตนตามบทบาทท่ีมหาวิทยาลัยวางไว 

º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õ่ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÃÐ´Ñºµ‹Ò§ æ 

ÃÐ´Ñº º·ºÒ· 

ผูบริหารระดับสูง - แสดงตนดวยการปฏิบัติใหเห็นวาความปลอดภัย คือ หัวใจของการทํางานวิชาการท่ี

จะละเลยมิได 

ประธานคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ประจําสวนงาน 

- เปนคนกลางท่ีประสานงานระดับนโยบายกับระดับปฏิบัติโดยการสื่อสารนโยบาย 

และแนวปฏิบัติระดับตาง ๆ ใหมีชองทางการถกแถลงประเด็นความปลอดภัย และ

ใหคําปรึกษาเชิงเทคนิค 

- จัดทําแผนงานดานความปลอดภัยของสวนงาน 

- กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย

ของสวนงานตามแผนงาน 

หัวหนาภาควิชา 

และหัวหนาหองปฏิบัติการ 

- นํานโยบายสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ริเริ่มและกํากับใหเกิดพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการและสรางความรวมมือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

กลุมท้ังภายในและภายนอก 

อาจารย/นักวิจัย - มีสวนรวมสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการทํางานอยางปลอดภัย 

เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ - ดูแลใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงในงานท่ีจะทํา และใหคําปรึกษาเชิงเทคนิค 

เจาหนาท่ีความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

(เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับ

วิชาชีพหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

- นําแนวปฏิบัติไปสูการใชงานจริง และสนับสนุนความรูเชิงเทคนิคใหกับสวนงานยอย 

นิสิตและผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ - ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนดอยางเครงครัด 
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รากฐานการจัดการความปลอดภัยเริ่มจาก มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว โดยสภา

มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมข้ึน มีอธิการบดีเปน

ประธานคณะกรรมการ มีคณะผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงประกอบดวย บุคคลท้ังจากสภามหาวิทยาลัยและบุคคลภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย มาเปนกรรมการ ทําหนาท่ี พิจารณาวางนโยบายในการสงเสริม สนับสนุนและกํากับใหเกิด

ความปลอดภัยข้ึนในการทํางานในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะกําหนดแผนงานในระดับมหาวิทยาลัยและ

งบประมาณเพ่ือการสนับสนุนใหสวนงานสามารถทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสงเสริมความปลอดภัยใหเกิดข้ึนในสวน

งาน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (ศปอส.) ข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีเปน

หนวยงานหลักในการวางรากฐาน ขับเคลื่อน สงเสริม สนับสนุนใหสวนงานหลักตาง ๆ อันไดแก คณะ วิทยาลัยและ

สถาบันวิจัย สามารถพัฒนาสวนงานของตนใหมีการทํางานและการกํากับดูแลความปลอดภัยท้ังในการทํางานท่ัวไป

และการทํางานในหองปฏิบัติการท่ีเปนไปตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยคาดหวัง การบริหารจัดการ ศปอส. ดําเนินการ

โดยมีคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมทําหนาท่ีเปนกรรมการบริหารศูนย โดยมีรอง

อธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการ กรรมการมาจากสวนงานหลัก ๆ ท่ีเก่ียวของและมีผูอํานวยการ ศปอส. เปน

กรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ ภายใต ศปอส. ยังมีคณะกรรมการเชิงเทคนิคอีก 5 ชุด ทําหนาท่ีโดยผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ือพัฒนากลไก กํากับการทํางาน รวมถึงการพัฒนาความรูและถายทอดความรูสูผูปฏิบัติและผูเก่ียวของในระดับตาง 

ๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานทางดานเคมี ดานชีวภาพและดานรังสี และจัดใหมีคณะกรรมการความ

ปลอดภัยตามสวนงานเพ่ือทํางานประสานกับคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 โครงสรางการทํางานเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(ท่ีมา: ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2560) 

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety 

Practice of Research Laboratory in Thailand) หรือท่ีรูจักในชื่อยอวา ESPReL ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ใหการสนับสนุนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนแกนนําในการดําเนินงาน จากการดําเนินการกอใหเกิด

เอกสารแนวคิดการวางระบบจัดการความปลอดภัยหองปฏิบัติการ โดย ESPReL ไดระบุองคประกอบสําคัญ 7 

องคประกอบในการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ดังรูปท่ี 3 อันไดแก 

1) การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 

องคประกอบแรกของการจัดการความปลอดภัยเริ่มตนท่ีนโยบายมหาวิทยาลัยและแผนงานดานความ

ปลอดภัย ซ่ึงถายทอดลงมาเปนนโยบายและแผนปฏิบัติในทิศทางเดียวกันสําหรับการบริหารทุกระดับ 

แตรายละเอียดของการปฏิบัติอาจมีความเฉพาะเจาะจงตามลักษณะงานของแตละแหงได 

2) ระบบการจัดการวัสดุในหองปฏิบัติการ 

 มีระบบการจัดการท่ีดี ท้ังระบบขอมูล การจัดเก็บ การเคลื่อนยาย และการจัดการสารท่ีไมใชแลว 

 มี “สารบบของสารเคมี วัสดุกัมมันตรังสี สารชีวภาพ” สําหรับสารบบของสารเคมี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยไดจัดชุดบริหารจัดการ ChemTrack & WasteTrack2016 ไวใหบริการ เพ่ือใหผูบริหารทุก
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ระดับ รวมท้ังผูปฏิบัติท่ีเปนผูปอนขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลสารไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 

สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการความเสี่ยง การแบงปนสาร การจัดสรรงบประมาณ 

3) ระบบการจัดการของเสียอันตราย 

 มีแนวทางและการบริหารจัดการสอดคลองกับระบบการจัดการวัสดุในหองปฏิบัติการ โดยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยไดจัดชุดบริหารจัดการ ChemTrack & WasteTrack2016 ไวรองรับขอมูล ติดตามความ

เคลื่อนไหวของของเสียท่ีเกิดข้ึนในหองปฏิบัติการโดยหองปฏิบัติการตองจําแนกประเภทของเสีย

อันตรายตามเกณฑท่ีกําหนด 

4) ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ 

การประเมินความพรอมสําหรับงานสถาปตยกรรมภายใน ภายนอก และงานวิศวกรรมระบบตาง ๆ อัน

ไดแก วิศวกรรมโครงสราง วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม วิศวกรรมระบบระบาย

อากาศและปรับอากาศ ระบบฉุกเฉินและระบบติดตอสื่อสารท่ีเอ้ือตอการทํางานอยางปลอดภัยท้ังใน

ภาวะปกติและฉุกเฉิน 

5) ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย 

 มีระบบการบริหารความเสี่ยงจากขอมูลจริงในทุก ๆ ดาน มีลําดับความคิดตั้งตนจากการระบุปจจัยเสี่ยง

และการประเมินความเสี่ยง มีแผนปองกันและความพรอมการตอบโตเหตุฉุกเฉิน 

6) การใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

มีการสรางความตระหนักและการใหความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปน เหมาะสม และอยางตอเนื่องแกผูเก่ียวของ

แตละกลุมเปาหมายซ่ึงมีบทบาทตางกัน ตั้งแตอาจารย เจาหนาท่ี นักวิจัย นิสิต พนักงานทําความสะอาด 

ผูเขาเยี่ยมชม รวมท้ังผูท่ีเขามาใหบริการเปนครั้งคราว 

7) การจัดการขอมูลและเอกสาร 

 มีระบบเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยซ่ึงเนนท่ีตัวระบบมากกวาบุคคล สามารถ

สื่อสารใหเขาใจตรงกันและสงงานตอกันไดเม่ือเปลี่ยนผูรับผิดชอบ และใชตอยอดความรูในทางปฏิบัติ ให

การพัฒนาความปลอดภัยเปนไปไดอยางตอเนื่อง 

 การดําเนินการในท้ังเจ็ดองคประกอบ จะเปนการดําเนินการตามวัฏจักร P-D-C-A เริ่มจากการวางแผนงาน 

นําแผนงานไปสูการปฏิบัติ จากนั้นทําการติดตามและประเมินผล และนําผลจากประเมินไปสูการทบทวน ปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 การบริหารจัดการความปลอดภัยตามแนวทาง ESPReL 

(ท่ีมา: ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2560) 

นอกจากเอกสารแนวคิดการวางระบบจัดการความปลอดภัยหองปฏิบัติการแลว คณะทํางานพัฒนาระบบ 

ESPReL ยังไดพัฒนารายการตรวจสอบสถานภาพความพรอมของหองปฏิบัติการ หรือ ท่ีรูจักภายใตชื่อ ESPReL 

Checklist เพ่ือใชตรวจสอบสถานภาพขององคประกอบท้ังเจ็ดประเด็นท่ีหองปฏิบัติการพ่ึงมี วาสถานะของ

องคประกอบเหลานั้นเปนเชนไรสําหรับหองปฏิบัติการท่ีไดรับการตรวจสอบ มีประเด็นใดบาง ท่ีตองพัฒนา ปรับปรุง

หรือแกไข เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยรายการตรวจสอบนี้ ผูดูแลหองปฏิบัติการสามารถนําไปใช

ตรวจสอบหองปฏิบัติการไดดวยตนเอง รูปท่ี 4 แสดงถึงกลไกเชิงเครื่องมือสําหรับการจัดการความปลอดภัย

หองปฏิบัติการ โดย ESPReL Checklist เปนหนึ่งในเครื่องมือสําคัญเพ่ือใชในการบริหารความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออ่ืน ๆ อีกท่ีเขามาเสริมเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนมากข้ึนสําหรับการบริหารจัดการ อาทิ 

ChemTrack, WasteTrack, BIM เปนตน 
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รูปท่ี 4 กลไกเชิงเครื่องมือสําหรับการจัดการความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

(ท่ีมา: ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2560) 

คณาจารยหรือเจาหนาท่ีบริการวิทยาศาสตรท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลความปลอดภัยหองปฏิบัติการพึงศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกับระบบ ESPReL และ ESPReL Checklist ใหเกิดความเขาใจในแนวคิดนี้และนําไปประยุกตในการ

ประเมินสถานภาพหองปฏิบัติการ ใชในการกํากับและดูแลหองปฏิบัติการในความรับผิดชอบของตน ซ่ึงจะกอใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ เม่ือพิจารณาระบบ ESPReL เชิงลึกจะเห็นไดวา ระบบ

ดังกลาว เริ่มตนจากการกําหนดทิศทางการดําเนินการ (นโยบาย) การเก็บขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือนํามาบริหารจัดการ และ

เม่ือมีขอมูลเหลานี้แลว จึงนํามาใชในการวางแผนปองกันหรือรับมือกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังนําขอมูลการเกิด

อุบัติการณไปใชในการทบทวนหาจุดออนของกลไกเดิมและวางแผนปองกันข้ึนใหมท่ีจะจัดการกับจุดออนเดิมได ดังนั้น 

ข้ันตอนสําคัญข้ันตอนตน ๆ ในการสรางระบบและกลไกในการกํากับดูแลเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานข้ึนใน

สวนงาน คือ การทําใหเกิดระบบการเก็บขอมูลสําคัญ ๆ ตอการบริหารจัดการความปลอดภัยข้ึนในสวนงาน ขอมูล
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สําคัญไดแก ขอมูลหองปฏิบัติการ ขอมูลวัสดุ สารเคมี สารชีวภาพ สารกัมมันตรังสี ขอมูลของเสีย และรายงาน

อุบัติการณตาง ๆ ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะตองเปนขอมูลท่ีแมนตรง มีความเปนปจจุบัน จึงจะกอใหเกิดประโยชนตาง ๆ ตอ

การบริหารจัดการ ดังนั้นผูกํากับดูแลหองปฏิบัติการจึงตองใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลเหลานี้อยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอใหเปนกิจกรรมพ้ืนฐานแรกของการจัดการความปลอดภัย ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงไดวางแนวปฏิบัติกลางท่ี

ตองการใหสวนงานมีการดําเนินการเพ่ือใหเกิดขอมูลสําคัญสําหรับนําไปวิเคราะหเพ่ือการบริหารจัดการความปลอดภัย 

การวางกลไกรองรับกับเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจจะตามมาในอนาคต 

นอกจาก เรื่องการดําเนินการเก็บขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ แลว ยังมีแนวปฏิบัติท่ีสําคัญอ่ืน ๆ อาทิ แนวทางการ

จัดการสารเคมี การกํากับดูแลคลังสารเคมี การจัดการของเสียและของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงของ

หองปฏิบัติการ การใหความรูแกผูเก่ียวของ และแนวทางในการจัดการกับอุบัติการณ ซ่ึงการดําเนินการตามแนวทาง

เหลานี้ จะชวยใหเกิดมาตรฐานในการทํางาน ทําใหมีการกํากับดูแลสารท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายกับนิสิต บุคลากรและ

ผูเก่ียวของ การดําเนินการตามแนวปฏิบัติดังกลาวจะนําไปสูการสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีมีคุณภาพใหกับท้ังนิสิต

และบุคลากร โดยคูมือเลมนี้นําเสนอแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวามีความสําคัญตอการสรางกลไกท่ีจะลดอันตรายท่ี

อาจเกิดจากการทํางานในหองปฏิบัติการเคมี แนวปฏิบัติท่ีปรากฏในคูมือเลมนี้เปนแนวปฏิบัติเบื้องตนท่ีสวนงานควรมี

ในการกํากับการดูแลการบริหารจัดการหองปฏิบัติการเคมีภายในสวนงาน อยางไรก็ตาม สวนงานสามารถพัฒนาแนว

ปฏิบัติเพ่ิมข้ึนมากกวาท่ีมีในคูมือนี้แจงไวได ตามแตธรรมชาติของการจัดการในแตละสวนงาน 

สําหรับแนวปฏิบัติหลัก ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยคาดหวังใหสวนงานดําเนินการ เพ่ือใหเกิดขอมูลและแนวทางในการ

ดําเนินการท่ีมีมาตรฐานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ จะประกอบดวยแนวปฏิบตัดิังตอไปนี้ 

1. แนวปฏิบัติการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ ทุกหองปฏิบั ติการท่ีมีการใชสารเคมี ตองข้ึนทะเบียน

หองปฏิบัติการในระบบตามเอกสาร “แนวปฏิบัติการจัดการขอมูลหองปฏิบัติการ” (SHE-CH-PM-001) 

2. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารเคมีและคลังกลางเก็บสารเคมี ในการกํากับดูแล

หองปฏิบัติการ สวนงานพึงกํากับใหผูดูแลหองปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี บันทึกและปรับปรุง

ขอมูลการครอบครองสารเคมีลงในฐานขอมูลสารเคมีใหมีความเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอตามเอกสาร 

“ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารเคมี” (SHE-CH-PM-002) และ “แนวปฏิบัติสําหรับ

คลังกลางเก็บสารเคมีระดับสวนงานยอย” (SHE-CH-PM-003) 

3. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการความปลอดภัยของเสียอันตรายทางเคมี ในการกํากับดูแลหองปฏิบัติการ 

สวนงานพึงกํากับใหผูดูแลหองปฏิบัติการทุกหองท่ีมีของเสียอันตรายอันเกิดจากการใชสารเคมี บันทึก

ขอมูลของเสียอันตรายลงในฐานขอมูลของเสียอันตราย กอนสงไปบําบัดตามวิธีการท่ีเหมาะสมตามเอกสาร 

“ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของเสียอันตรายทางเคมี” (SHE-CH-PM-004) 
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4. แนวปฏิบัติการทํางานในหองปฏิบัติการ ทุกคนท่ีเขามาใชหองปฏิบัติการ ตองทราบวิธีการทํางานท่ี

เหมาะสมภายในหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะในกรณีท่ีเก่ียวของกับสารเคมีและสภาวการณทํางานท่ีอันตราย 

เพ่ือความปลอดภัยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและสังคมโดยรอบ ดังเอกสาร SHE-CH-PM-005 

5. แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงและอันตราย ผูดูแลหองปฏิบัติการตองประเมินอันตรายและความเสี่ยง

ภายในหองปฏิบัติการเปนระยะ ๆ ตามแนวปฏิบัติ SHE-CH-PM-006 

6. แนวปฏิบัติการจัดการอุบัติการณ สวนงานพึงกําหนดข้ันตอนการบริหาร จัดการอุบัติการณ เพ่ือปองกัน 

รับมือหรือบรรเทาความรุนแรงจากอุบัติการณท่ีเกิดข้ึน ตามแนวปฏิบัติ SHE-CH-PM-007 

7. แนวปฏิบัติการพัฒนานิสิต นักวิจัย คณาจารยและเจาหนาท่ีบริการวิทยาศาสตร ใหมีความรูท่ีเหมาะสมตอ

การทํางานในหองปฏิบัติการ ตามแนวปฏิบัติ SHE-CH-PM-008 

8. ขอควรปฏิบัติของผูเก่ียวของระดับตาง ๆ เพ่ือความปลอดภัยดานเคมี 

หัวขอนี้ เสนอขอควรปฏิบัติท่ีบุคลากรท่ีเก่ียวของในแตละระดับ ควรนํามาปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดวัฒนธรรม

ความปลอดภัยข้ึนในการทํางาน 
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1. แนวปฏิบัตกิารข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ 

แนวปฏิบัติการจัดการขอมูลหองปฏิบัติการ (SHE-CH-PM-001) 

วัตถุประสงค - เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาฐานขอมูล จํานวนและประเภทของหองปฏิบัติการใน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําหรับนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการระบบดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในภาพรวม ระดับมหาวิทยาลัยและสวนงาน 

- เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของสวนงาน 

ขอบเขต สําหรับสวนงานตาง ๆ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีมีหองปฏิบัติการ 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

1. คปอ. สวนงาน 
สวนงานแจงขอมูลผูรับผิดชอบติดตามขอมูลระบบฐานขอมูล

หองปฏิบัติการ (CU Lab) ประจําสวนงาน 

 แบบแจงขอมูลผูรับผิดชอบ

ติดตามขอมูลความ

ปลอดภยัประจําสวนงาน 

    

2. ศปอส. ใสขอมูลผูรับผิดชอบติดตามขอมูลระบบฐานขอมูล

หองปฏิบัติการ (CU Lab) ประจําสวนงาน 

เขาสูระบบ 

 

    

3. ผูรับผิดชอบ

ติดตามขอมูลฯ 

ประจาํสวนนงาน ใสขอมูลผูรับผิดชอบติดตามขอมูลหองปฏิบัติการประจํา

สวนงานยอย (เชน ภาควิชา หลักสูตร เปนตน) 

 แบบแจงผูรับผิดชอบ

ติดตามขอมูลระบบ

ฐานขอมูลหองปฏิบัติการ 

(CU Lab) และคลังกลาง

เก็บสารเคมี (CU Chem-

store) ประจาํสวนงานยอย 

    

4. ผูรับผิดชอบ

ติดตามขอมูลฯ 

ประจําสวนงาน

ยอย 

สํารวจและใสขอมูลเบื้องตนของหองปฏิบัติการและ

ผูรับผิดชอบหองปฏิบัติการท้ังหมดของสวนงานยอย และ/

หรือตรวจสอบแกไขขอมูลหองปฏิบัติการท่ีมีอยูในระบบ 

(ภายในเดือนมีนาคมของทุกป) 

 แบบฟอรมขอมูล

หองปฏิบัติการ (เบื้องตน) 
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ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

    

5. หัวหนา/

เจาหนาท่ี

รับผิดชอบ

หองปฏิบัติการ 

 ทําแบบสํารวจขอมูลหองปฏิบัติการ (CU Lab form) 

ในระบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุกป) 

 ข้ึนทะเบียนหรือปรับปรงุขอมูลหองปฏิบัติการในระบบ 

ESPReL (กรณีเปนหองปฏิบัติการท่ีใชสารเคมี) 

 ประเมินสภาพความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ประจําป 

 แบบสํารวจขอมูล

หองปฏิบัติการ (CU Lab 

Form) 

 วิธีการประเมินสภาพความ

ปลอดภัยหองปฏิบัติการ

ดวย ESPReL/BSL/RS 

checklists 

    

6. คปอ. สวนงาน ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลสงให ศปอส. ตามระยะเวลาท่ี

กําหนด (ภายในเดือนตุลาคมของทุกป) 

 

    

7. ศปอส. 
ประสานงาน วช. ในการดึงขอมูลหองปฏิบัติการ 

ในจุฬาฯ ท่ีข้ึนทะเบียนในระบบ ESPReL 

 แบบฟอรมรายการขอมูล

หองปฏิบัติการท่ีตองการ

จากระบบ ESPReL 

    

8. ศปอส. จัดทํา/ปรับปรุง 

 ฐานขอมูลหองปฏิบัติการ 

 รายงานสรุปจํานวนและประเภทหองปฏิบัติการ 

 รายงานสรุปขอมูลการประเมินสภาพความปลอดภัย

หองปฏิบัติการ 

 

    

9. ศปอส. ติดตาม เพ่ือปรับปรุงขอมูลหองปฏิบัติการ 

ใหเปนปจจุบัน โดยดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1-7 

ในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกป 
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เอกสารอางอิง - แบบแจงขอมูลผูรับผิดชอบติดตามขอมูลความปลอดภัยประจําสวนงาน 

 - แบบแจงผูรับผิดชอบติดตามขอมูลระบบฐานขอมูลหองปฏิบัติการ (CU 

Lab) และคลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-store) ประจาํสวนงานยอย 

 - แบบฟอรมขอมูลหองปฏิบัติการ (เบื้องตน) 

 - แบบสํารวจขอมูลหองปฏิบัติการ (CU Lab Form) 

 - แบบฟอรมรายการขอมูลหองปฏิบัติการท่ีตองการจากระบบ ESPReL 

 - วิ ธี ก า รป ร ะ เมิ น ส ภ าพ ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ห อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ด ว ย 

ESPReL/BSL/RS checklists 
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2. แนวปฏิบัตกิารบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารเคมีและคลังกลางเก็บสารเคมี 

ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารเคมี (SHE-CH-PM-002) 

วัตถุประสงค - เพ่ือทราบภาพรวมของสารเคมีในสวนงานและมหาวิทยาลัย และกําหนดแนวทางบริหาร

จัดการความปลอดภัยดานสารเคมี 

- เพ่ือใชจัดการความเสี่ยงและกําหนดผูรับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ และใชเปนแนวทางการ

ดําเนินการของสวนงาน 

ขอบเขต สําหรับสวนงานตาง ๆ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีมีการใชสารเคมีในการ

ดําเนินการเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนดําเนินการ 

ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

1. คณะกรรมการความ

ปลอดภัยดานเคมี 

จัดทําแนวทาง 

การดําเนินงานการจัดการสารเคมี 

 

    

2. ศปอส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการขอมูล

สารเคมีและของเสียอันตราย และการใชงาน

ระบบ ChemTrack & WasteTrack 2016 

 

    

3. คปอ. สวนงาน พัฒนาระบบการจัดการสารเคมี อันไดแก การ

ลงทะเบียนหองปฏิบัติการท่ีใชสารเคมี การจัดทํา

ฐานขอมูลสารเคมี การจัดเก็บสารเคมี การ

เคลื่อนยาย การใชสารเคมี การจัดการของเสียให

ถูกตองตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย รวมถึง

การบริหารจัดการเอกสารในระบบจัดการสารเคมี 

อาทิ แนวปฏิบัติ วิธีดําเนินการ เปนตน 
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ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

4. คปอ. สวนงาน สรางกลไกในการกํากับและติดตามการ

ดําเนินงานเก่ียวกับสารเคมีในหองปฏิบัติการและ

ในคลังสารเคมี โดยทําการปรับปรุงชนิด ปริมาณ

สารเคมี สถานท่ีจัดเก็บและประเภทความเปน

อันตราย ใหขอมูลมีความเปนปจจุบันในกรอบ

เวลาท่ีเหมาะสม 

 

    

5. คปอ. สวนงาน จัดทําสรุปสถานภาพ ระบบจัดการสารเคมี และ

วิเคราะหความเสี่ยงตามประเภทความเปน

อันตรายสารเคมี ปริมาณสารเคมีและการจัดเก็บ 

พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางการแกไข เพ่ือใช

จัดทําแผนดําเนินงานดานความปลอดภัย ในสวน

ของการจัดการความปลอดภัยดานสารเคมี 

 รายงานสรุปสถานภาพ 

ระบบจัดการสารเคมี และ

วิเคราะหความเสี่ยงฯ 

 แผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของสวนงาน 

    

6. คปอ. สวนงาน 

เสนอผลการวิเคราะหสถานภาพตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารของสวนงานปละ 2 ครั้ง 

และเสนอแผนงานปละ 1 ครั้ง 

 รายงานสรุปสถานภาพ 

ระบบจัดการสารเคมี และ

วิเคราะหความเสี่ยงฯ 

 แผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของสวนงาน 

    

7. คณะกรรมการบริหารของ

สวนงาน 
พิจารณา ผลการวิเคราะห รวมถึงแผนงานเพ่ือให

ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบความปลอดภัย 

อยางนอยปละครั้ง กอนสงสรุปสถานภาพให

มหาวิทยาลัย 

 รายงานสรุปสถานภาพ 

ระบบจัดการสารเคมี และ

วิเคราะหความเสี่ยงฯ 

 แผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของสวนงาน 

    

8. คปอ. สวนงาน และ 

ศปอส. 

จัดทําและปรับปรุงแผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของสวนงานในสวนของการจัดการความ

 แผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของสวนงาน 
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ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

ปลอดภัยดานสารเคมี และ จัดทําแผนภาพความ

เสี่ยงของปริมาณสารเคมีและความเปนอันตราย

ตามผังพ้ืนท่ี (Floor plan) รายอาคารและรายชั้น 

ทุก 6 เดือน 

 แผนภาพความเสี่ยงของ

ปริมาณสารเคมีและความ

เปนอันตรายตามผังพ้ืนท่ี 

(Floor plan)  ข อ งส ว น

งาน รายอาคารและราย

ชั้น 

    

9. ศปอส. รายงานสรุปจํานวนหองปฏิบัติการท่ีมีการ

ลงทะเบยีน คลังสารเคมีของท้ังมหาวิทยาลัยและ

แยกตามสวนงาน นําเสนอท่ีประชุมคณบดี เพ่ือ

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน 

 ร า ย ง า น ส รุ ป จํ า น ว น

หองปฏิบั ติ การ ท่ี มีการ

ลงทะเบียน คลังสารเคมี

แยกตามสวนงาน 

    

10. ศปอส. 
รายงานสรุปขอมูลชนิด ปริมาณ สถานท่ีจัดเก็บ 

และความเปนอันตรายของสารเคมีภายใน

มหาวิทยาลัยท้ังภาพรวมและแยกตามสวนงาน 

นําเสนอท่ีประชุมคณบดี เพ่ือขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลง ทุก 3 เดือน 

 รายงานสรุปขอมูลชนิด 

ปริมาณ สถานท่ีจัดเก็บ 

และความเปน อันตราย

ข อ ง ส า ร เค มี ภ า ย ใน

มหาวิทยาลัยท้ังภาพรวม

และแยกตามสวนงาน 

    

11. ศปอส. 

จัดทําแผนภาพความเสี่ยงของปริมาณสารเคมี

และความเปนอันตรายตามผังพ้ืนท่ี (Floor plan) 

แยกตามสวนงาน ทุก 6 เดือน 

 แผนภาพความเสี่ยงของ

ปริมาณสารเคมีและความ

เปนอันตรายตามผังพ้ืนท่ี 

(Floor plan) แ ย ก ต าม

สวนงาน 

    

12. ศปอส. และ คปอ. สวน

งาน 

นําขอมูลจากสวนงาน มาวิเคราะหความเสี่ยงตาม

ประเภทความเปนอันตรายสารเคมี ปริมาณ

สารเคมีและการจัดเก็บ พรอมท้ังเสนอแนะแนว

 ผลวิเคราะหความเสี่ยงฯ 

และแนวทางแกไข 
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ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

ทางการแกไข เพ่ือใชจัดทําแผนดําเนินงานดาน

ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ในสวนของการ

จัดการความปลอดภัยดานสารเคมี 

    

13. ศปอส. 

จัดทําและปรับปรุงแผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ในสวนของการจัดการ

ความปลอดภัยดานสารเคมี 

 แผนดําเนินงานดานความ

ป ล อ ด ภั ย ข อ ง

มหาวิทยาลัย ในสวนของ

การจัดการความปลอดภัย

ดานสารเคมี 

    

14. ศปอส. 

นําเสนอขอมูลใหคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทํางานของ

มหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 ร า ย ง า น ส รุ ป จํ า น ว น

หองปฏิบั ติ การ ท่ี มีการ

ลงทะเบียน คลังสารเคมี

แยกตามสวนงาน 

 รายงานสรุปขอมูลชนิด 

ปริมาณ สถานท่ีจัดเก็บ 

และความเปน อันตราย

ข อ ง ส า ร เค มี ภ า ย ใน

มหาวิทยาลัยท้ังภาพรวม

และแยกตามสวนงาน 

 แผนภาพความเสี่ยงของ

ปริมาณสารเคมีและความ

เปนอันตรายตามผังพ้ืนท่ี 

(Floor plan) 

 แผนดําเนินงานดานความ

ป ล อ ด ภั ย ข อ ง

มหาวิทยาลัย ในสวนของ

การจัดการความปลอดภัย

ดานสารเคมี 
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ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

    

15. คณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

พิจารณา ตรวจสอบและใหขอแนะนําในการ

ปรับปรุงแกไขขอมูล พรอมเสนอแนะมาตรการ

หรือแนวทางแกไขใหถูกตองตามกฏหมาย กอน

นําเสนอใหคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พิจารณา 

 

    

16. ศปอส. 

นําเสนอขอมูลใหคณะกรรมการนโยบายความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

 รายงานสรุปจํานวน

หองปฏิบั ติ การ ท่ี มีการ

ลงทะเบียน คลังสารเคมี

แยกตามสวนงาน 

 รายงานสรุปขอมูล

ชนิ ด  ปริม าณ  สถาน ท่ี

จั ด เก็บ  และความ เป น

อั น ต ร าย ข อ งส าร เค มี

ภายในมหาวิทยาลัยท้ัง

ภาพรวมและแยกตามสวน

งาน 

 แผนภาพความเสี่ยงของ

ปริมาณสารเคมีและความ

เปนอันตรายตามผังพ้ืนท่ี 

(Floor plan) 

 แผนดําเนินงานดานความ

ป ล อ ด ภั ย ข อ ง

มหาวิทยาลัย ในสวนของ

การจัดการความปลอดภัย

ดานสารเคมี 
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ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

    

17. คณะกรรมการนโยบาย

ความปลอดภัย อาชีวอนา-

มัยและสิ่งแวดลอม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พิจารณา และใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

ระบบความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

 

 

เอกสารอางอิง - รายงานสรุปสถานภาพ ระบบจัดการสารเคมี และวิเคราะหความเสี่ยง

ตามประเภทความเปนอันตรายสารเคมี ปริมาณสารเคมีและการจัดเก็บ 

ในสวนงาน 

 - แผนดําเนินงานดานความปลอดภัยของสวนงาน 

 - แผนภาพความเสี่ยงของปริมาณสารเคมีและความเปนอันตรายตามผัง

พ้ืนท่ี (Floor plan) ของสวนงาน รายอาคารและรายชั้น 

 - รายงานสรุปจํานวนหองปฏิบัติการท่ีมีการลงทะเบียน คลังสารเคมีแยก

ตามสวนงาน 

 - รายงานสรุปขอมูลชนิด ปริมาณ สถานท่ีจัดเก็บ และความเปนอันตราย

ของสารเคมีภายในมหาวิทยาลัยท้ังภาพรวมและแยกตามสวนงาน 

 - แผนภาพความเสี่ยงของปริมาณสารเคมีและความเปนอันตรายตามผัง

พ้ืนท่ี (Floor plan) แยกตามสวนงาน 

 - ผลวิเคราะหความเสี่ยงตามประเภทความเปนอันตรายสารเคมี ปริมาณ

สารเคมีและการจัดเก็บ และแนวทางการแกไข 

 - แผนดําเนินงานดานความปลอดภัยของมหาวิทยาลยั 



แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยดานเคมี          23/45 

แนวปฏิบัติสําหรับคลังกลางเก็บสารเคมีระดับสวนงานยอย (SHE-CH-PM-003) 

วัตถุประสงค เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลของคลังกลางเก็บสารเคมีระดับสวน

งานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอบเขต สําหรับสวนงาน/สวนงานยอย ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีมีการนําเขาหรือ

ใหบริการเบิกจายสารเคมีสําหรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรมอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนดําเนินการ 

ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

1. คปอ. สวนงาน ตรวจสอบและสํารวจจํานวนคลังกลาง 

ท่ีมีการจัดเก็บสารเคมี 

แบบฟอรมสํารวจขอมูล

คลังกลาง 

    

2. ศปอส. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับระบบการจัดเก็บ

สารเคมี การจัดการขอมูลสารเคมี และการใชงาน

ระบบ ChemTrack & WasteTrack 2016 

 

    

3. หัวหนาสวนงาน/สวนงาน

ยอย/หัวหนาคลังกลาง/

นักวิทยาศาสตร 

 ลงทะเบียนคลังกลางเพ่ือการจัดการขอมูล

สารเคมีในระบบ ChemTrack 

 ดําเนินการปอนขอมูลสารเคมีและปรับปรุงขอมูล

ใหเปนปจจุบัน 

 ดําเนินการจัดเก็บสารเคมีโดยแยกประเภทความ

เปนอันตราย 

 ดําเนินการตรวจสอบประเภทและปริมาณ 

สารเคมีคงคางจริงในคลัง 

 จัดทํารายงานขอมูลการนําเขาและเบิกจาย

สารเคมีแยกประเภทความเปนอันตราย ทุก 6 

เดือน 

 จัดทํารายงานสารเคมีคงคางในคลังทุก 6 เดือน 

(อางอิงระบบการบริหาร 

จัดการความปลอดภัย 

ดานสารเคมี) 
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ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

4. หัวหนาสวนงาน/สวนงาน

ยอย/หัวหนาคลังกลาง/

นักวิทยาศาสตร 

 ข้ึนทะเบียนคลังกลางในระบบ CU-Lab 

 ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า  CU-Store checklist เพ่ื อ

ประเมินสภาพความปลอดภัยคลังกลาง 

 ดําเนินการปรับปรุงขอ มูลคลั งกลางให เปน

ปจจุบัน 

 แบบฟอรมสํารวจขอมูล

คลังกลาง 

    

5. คปอ. สวนงาน  กํากับและติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับสารเคมี

ในคลังกลาง ใหขอมูลมีความเปนปจจุบันใน

กรอบเวลาท่ีเหมาะสม 

 ตรวจสอบสถานท่ีจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บ

สารเคมีตามประเภทความเปนอันตราย 

 วิเคราะหความเสี่ยงตามประเภทความเปน

อันตราย 

 จัดทําแผนภาพความเสี่ยงของสารเคมีคงคางใน

คลัง 

 จัดทํารายงานสรุปจํานวนคลังกลางและรายงาน

สรุปขอมูลการประเมินสภาพความปลอดภัยคลัง

กลาง 

 รายงานสรุปจํานวนคลัง

กลางและสภาพคลังกลาง

ตามระบบ  รวมถึงการ

วิเคราะหความเสี่ยงฯ 

 แผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของสวนงาน 

(อางอิงระบบการบริหาร

จัดการความปลอดภัยดาน

สารเคมี) 

    

6. คปอ. สวนงาน  เสนอผลการวิเคราะหสภาพคลังกลางตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบรหิารของสวนงานปละ 2 

ครั้ง ในเดือนมกราคมและมิถุนายน และเสนอ

แผนงานปละ 1 ครั้ง ในเดือนเมษายน สําหรับ

ปงบประมาณถัดไป 

 ใหดําเนินการรายงานผลตาง ๆ ตามลําดับข้ัน ใน

ทํานองเดียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย

ดานสารเคมี 

 ระบบการบริหารจัดการ

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ด า น

สารเคมี 
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เอกสารอางอิง - แบบฟอรมสํารวจขอมูลคลังกลาง 

 - รายงานสรุปจํานวนคลังกลางและสภาพคลังกลาง รวมถึงการวิเคราะห

ความเสี่ยงตามประเภทความเปนอันตรายสารเคมี ปริมาณสารเคมีและ

การจัดเก็บในสวนงาน 

 - แผนดําเนินงานดานความปลอดภัยของสวนงาน 

 - แผนดําเนินงานดานความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

 - ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารเคมี 
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3. แนวปฏิบัตกิารบริหารจัดการความปลอดภัยของเสียอันตรายทางเคมี 

ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของเสียอันตรายทางเคมี (SHE-CH-PM-004) 

วัตถุประสงค - เพ่ือทราบภาพรวมของชนิด และปริมาณของเสียอันตรายทางเคมีในสวนงานและ

มหาวิทยาลัย 

- เพ่ือกําหนดแนวทางและผูรับผิดชอบการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง

อันตรายทางเคมี และใชเปนแนวทางการจัดเตรียมงบประมาณของสวนงาน 

ขอบเขต  สําหรับสวนงานตาง ๆ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีมีของเสียอันตรายจากการใช

สารเคมีในการดําเนินการเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนดําเนินการ 

ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

1. คณะกรรมการความ

ปลอดภัยดานเคมี 

จัดทําตัวอยางแนวทางการดําเนินงาน 

การจัดการของเสียอันตราย 

 

    

2. ศปอส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการขอมูล

สารเคมีและของเสียอันตราย และการใชงานระบบ 

ChemTrack & WasteTrack 2016 

 

    

3. คปอ. สวนงาน ดําเนินการจัดทําระบบการจัดการของเสีย ไดแก 

การจําแนกของเสีย การท้ิงของเสีย การจัดเก็บของ

เสียเพ่ือรอกําจัด และการกําจัดของเสีย ใหถูกตอง

ตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับของเสียอันตรายของ

มหาวิทยาลัย อาทิ แนวปฏิบัติ วิธีดําเนินการ 

เปนตน 

 

    

4. คปอ. สวนงาน สรางกลไกในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานและ

ขอมูลท่ีเก่ียวของ อันไดแก หองปฏิบัติการท่ีมีการ

ลงทะเบียนการท้ิงของเสีย รายละเอียดเก่ียวกับของ
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ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

เสีย อาทิ ชนิด ปริมาณ สถานท่ีจัดเก็บของเสีย

อันตราย เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยาง

เหมาะสมและขอมูลมีความเปนปจจุบัน 

    

5. ศปอส. 
จัดทํารายงานสรุปคาใชจายในการจัดการของเสีย

อันตรายและแจงใหแตละสวนงานรับทราบ รวมถึง

นําข้ึนเผยแพรทางเว็บไซต ทุกเดือน 

 รายงานสรุปคาใชจายใน

การจัดการของเสีย

อันตรายประจําเดือนของ

แตละสวนงาน 

    

6. ศปอส. สํารวจจํานวนหองท่ีมีการลงทะเบียนของเสีย

หลังจากดําเนินการ และความสัมพันธของขอมูล

จํานวนคลัง/หอง ท่ีใช WasteTrack กับ 

ChemTrack นําเสนอท่ีประชุมคณบดี เพ่ือ

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทุก 3 เดือน 

 รายงานสรุปจํานวนหองท่ี

มีการลงทะเบียนของเสีย

หลังจากดําเนินการ 

    

7. ศปอส. 
รายงานสรุปขอมูลชนิด ปริมาณ ประเภทของเสีย

อันตราย และสถานท่ีจัดเก็บ ภายในมหาวิทยาลัย

ท้ังภาพรวมและแยกตามสวนงาน นําเสนอท่ีประชุม

คณบดี เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทุก 3 เดือน 

 รายงานสรุปขอมูลของเสีย

อันตรายภาพรวมท้ัง

มหาวิทยาลัย 

 รายงานสรุปขอมูลของเสีย

อันตรายตามสวนงาน 

    

8. คปอ. สวนงาน และ 

ศปอส. 
วิเคราะหขอมูลการท้ิงของเสีย และนําเสนอ 

คณะกรรมการบริหารของสวนงาน ทุก 6 เดือน 

เพ่ือใชจัดทําแผนดําเนินงานจัดการของเสียและลด

ของเสียของแตละสวนงาน 

 รายงานสรุปขอมูลของเสีย

อันตรายภาพรวมท้ัง

มหาวิทยาลัย 

 รายงานสรุปขอมูลของเสีย

อันตรายตามสวนงาน 
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ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

9. คปอ. สวนงาน จัดทําและปรับปรุงแผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของสวนงาน ในสวนของจัดการของเสีย

และลดของเสีย 

 แผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของสวนงาน 

    

10. คปอ. สวนงาน สงสําเนาแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย

ของสวนงาน พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ ให ศปอส. 

เพ่ือใชดําเนินการปรับปรุงแผนงานดานความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

 แผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของสวนงาน 

    

11. ศปอส. จัดทําและปรับปรุงแผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ในสวนของจัดการของ

เสียและลดของเสีย 

 แผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัย 

    

12. ศปอส. 

นําเสนอขอมูลใหคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 รายงานสรุปคาใชจายใน

การจัดการของเสีย

อันตรายประจําเดือนของ

แตละสวนงาน 

 รายงานสรุปสถานภาพ

จํานวนหองท่ีมีการ

ลงทะเบียนของเสีย

หลังจากดําเนินการ 

 รายงานสรุปขอมูลของเสีย

อันตรายภาพรวมท้ัง

มหาวิทยาลัย 

 รายงานสรุปขอมูลของเสีย

อันตรายตามสวนงาน 

 แผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของ
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ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

มหาวิทยาลัย 

    

13. คณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

พิจารณา ตรวจสอบและใหขอแนะนําในการ

ปรับปรุงแกไขขอมูล พรอมเสนอแนะมาตรการหรอื

แนวทางแกไขใหถูกตองตามกฏหมาย กอนนําเสนอ

ใหคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีว-

อนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พิจารณา 

 

    

14. ศปอส. 

นําเสนอขอมูลใหคณะกรรมการนโยบายความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

 รายงานสรุปคาใชจายใน

ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง เสี ย

อันตรายประจําเดือนของ

แตละสวนงาน 

 รายงานสรุปจํานวนหองท่ี

มีการลงทะเบียนของเสีย

หลังจากดําเนินการ 

 รายงานสรุปขอมูลของเสีย

อั น ต ร าย ภ าพ ร ว ม ท้ั ง

มหาวิทยาลัย 

 รายงานสรุปขอมูลของเสีย

อันตรายตามสวนงาน 

 แผนดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัย 

    

15. คณะกรรมการนโยบาย

ความปลอดภัย อาชีวอนา-

มัยและสิ่งแวดลอม 

พิจารณา และใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบ

ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 
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ข้ัน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอางอิง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

เอกสารอางอิง - รายงานสรุปคาใชจายในการจัดการของเสียอันตรายประจําเดือนของ 

แตละสวนงาน 

 - รายงานสรุปจํานวนหองท่ีมีการลงทะเบียนของเสียหลังจากดําเนินการ 

 - รายงานสรุปขอมูลของเสียอันตรายภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย 

 - รายงานสรุปขอมูลของเสียอันตรายตามสวนงาน 

 - แผนดําเนินงานดานความปลอดภัยของสวนงาน 

 - แผนดําเนินงานดานความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 
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4. แนวปฏิบัตกิารทํางานในหองปฏิบัติการ (SHE-CH-PM-005) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหความรูแกผูใชหองปฏิบัติการเคมี ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการทํางานกับสารเคมีและ

การใชหองปฏิบัติการเคมี 

ขอบเขต หองปฏิบัติการเคมี 

หองปฏิบัติการเคมี เปนสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงตออันตรายในระดับตน ๆ เนื่องจากมีสารเคมี มีแกสอัดความ

ดัน มีเครื่องแกวจํานวนมาก และมีเครื่องมือท่ีซับซอน ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยตอผูเขาใชงานและผูอ่ืนท่ีทํางานใน

หองปฏิบัติการนั้นหรือผูใชงานในบริเวณใกลเคียง ผูเขาใชงานจึงควรตองผานหลักสูตรการอบรมท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะการทํางานของตนเองกอนการทํางานในหองปฏิบัติการ 

ผูเขาใชงานในหองปฏิบัติการ ตองมีความรูเก่ียวกับสารเคมีท่ีจะนํามาใชงาน/ทราบวิธีการจัดเก็บ ขนยาย

สารเคมี/ทราบวิธีการดูแล การใชงาน และการจัดการกับของเสียท่ีเกิดข้ึน อาทิ การจําแนกประเภทสาร การบําบัด

เบื้องตนกอนการท้ิงสาร/ทราบวิธีการปองกันตนเองจากอันตราย/ทราบแนวทางการแกปญหาหรือรับมือในกรณีเกิด

อุบัติเหตุหรือสิ่งท่ีไมพึงประสงคข้ึน ซ่ึงแนวปฏิบัติในรายละเอียดของเรื่องเหลานี้ ศปอส. ไดดําเนินการจัดทําเอกสาร

ประกอบการอบรมหลักสูตรการทํางานในหองปฏิบัติการเคมีไว ซ่ึง ศปอส. ไดดําเนินจัดการอบรมใหความรูในเรื่อง

ดังกลาวเปนระยะ ๆ ดังนั้น สวนงานหรือสวนงานยอย จะไมอนุญาตใหผูใชหองปฏิบัติการท่ียังไมไดผานการอบรมใน

หลักสูตรตามเกณฑท่ี ศปอส. ประกาศไวหรือหลักสูตรเทียบเทา เขาไปใชหองปฏิบัติการ 

ข้ันตอนดําเนินการ 

สําหรับรายละเอียดแนวปฏิบัติตนในหองปฏิบัติการ นิสิต คณาจารย บุคลากรและผูเก่ียวของสามารถอาน

รายละเอียดการปฏิบัติตน การดําเนินการท่ีเหมาะสมเม่ือใชหองปฏิบัติการไดจากเอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิง - คูมือความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี สําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชา

ปฏิบัติการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (SHE-CH-SD-001) 

 - คูมือความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี สําหรับนิสิตท่ีทําวิจัยและ

นักวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (SHE-CH-SD-002) 

 - คู มื อความปลอดภั ย ในการทํ างาน กับ สาร เค มี  สํ าห รับ ผู ดู แ ล

หองปฏิบัติการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (SHE-CH-SD-003) 
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5. แนวปฏิบัตกิารจัดการความเสี่ยงและอันตราย (SHE-CH-PM-006) 

วัตถุประสงค - เพ่ือวิเคราะหอันตราย ประเมินความเสี่ยง วางมาตรการเพ่ือรับมือกับอันตราย 

- เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับตนเอง ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม 

ขอบเขต หองปฏิบัติการเคมีและคลังกลางเก็บสารเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเส่ียง 

 

 

 
ทบทวนความเสี่ยง 

สืบสวนและหามาตรการปองกัน 

กระบวนการรายงาน 

อุบัติการณ 

การจัดการความเส่ียง 

หามาตรการลดความเสีย่ง 

จัดทํา/ปรับปรุงแผนงานความ

ปลอดภัยระดับหองปฏิบัติการ 

จัดทํา/ปรับปรุงแผนงานความ

ปลอดภัยระดับภาควิชา/คณะ 

จัดทํา/ปรับปรุงแผนงานความ

ปลอดภัยระดับมหาวิทยาลัย 

ประเมินผล ติดตาม 

ตรวจสอบการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลยั 

หนวยงาน 

คลังกลางเก็บสารเคม ีหองปฏิบัติการ 

สวนงาน 
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ข้ันตอนดําเนินการ 

 การประเมินความเส่ียง 

แตละหองปฏิบัติการ/วิจัยจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงท้ังระดับบุคคลและระดับโครงการ โดยวิเคราะห

จากงาน/กิจกรรมท่ีดําเนินการ (กิจกรรมท่ีเปนประจําและไมประจํา กิจกรรมของทุกคนท่ีเขามาในพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงาน) รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีดําเนินกิจกรรมนั้น (สภาพแวดลอม/แหลงอันตราย) จากนั้นจึงรวบรวมผลการ

ประเมินท้ังสองระดับสําหรับจดัทําการประเมินความเสี่ยงระดับหองปฏิบัติการโดยเนนเฉพาะความเสี่ยง

หลัก (key risk) มาจัดการความเสี่ยง และจัดหาแผนรับมือความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามคูมือการชี้บง

อันตรายและการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (โดยจะตองดําเนินการตามข้ันตอนในระบบคุณภาพของภาควิชา) 

 การจัดการความเส่ียง 

- เม่ือทราบความเสี่ยงและแหลงความเสี่ยงหลังจากทําการประเมินความเสี่ยงแลว แตละ

หองปฏิบัติการ/วิจัยตองทําการหามาตรการลดความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงระดับปานกลาง และ

ระดับสูง 

- หลังจากไดมาตรการลดความเสี่ยงในแตละระดับแลว ในแตละหองปฏิบัติการ/วิจัยตองนําไปรวมใน

แผนงานความปลอดภัยระดับหองปฏิบัติการ เพ่ือใชกํากับการดําเนินงาน จากนั้นสงแผนงานให

คณะกรรมการความปลอดภัยของภาควิชา 

- คณะกรรมการความปลอดภัยของภาควิชา รวบรวมแผนงานความปลอดภัยของแตละ

หองปฏิบัติการ/วิจัย ไปจัดทําแผนงานความปลอดภัยระดับภาควิชา นําเสนอเขาท่ีประชุมภาควิชา

อนุมัติ พรอมสงใหฝายวางแผนของภาควิชารวมเปนแผนงานประจําปของภาควิชา และสงแผนงานให

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับคณะ 

- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับคณะ รวบรวม

แผนงานความปลอดภัยของแตละภาควิชาเพ่ือจัดทําแผนงานความปลอดภัยระดับคณะ และสงให

ศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวบรวมแผนงานความ

ปลอดภัยของแตละคณะเพ่ือจัดทําแผนงานความปลอดภัยระดับมหาวิทยาลัย และนําเสนอขอมูลให

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของมหาวิทยาลัย 

พิจารณา ตรวจสอบและใหขอแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอมูล พรอมเสนอแนะมาตรการหรือแนว

ทางแกไขใหถูกตอง 
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- ตรวจติดตามการดําเนินงานภายในท้ังระบบคุณภาพและระบบความปลอดภัยของภาควิชา คณะ 

มหาวิทยาลัย 

 การทบทวนความเส่ียง 

การประเมินความเสี่ยงในแตละระดับตองถูกทบทวน ในกรณีดังตอไปนี้ 

- เม่ือเกิดอุบัติการณ (สภาพแวดลอมการทํางานท่ีไมปลอดภัย เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุหรือ

อุบัติเหตุ) ในแตละหองปฏิบัติการ/วิจัย เพ่ือท่ีจะไดวิเคราะหวาเคยประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับเรื่อง

นั้นไวหรือยัง 

 ถาเคยประเมินไวแลว ตองหาสาเหตุวาทําไมถึงยังเกิดอุบัติการณเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ อยู 

มาตรการลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงท่ีจัดไวมีประสิทธิภาพหรือไม 

 ถาไมเคยไดประเมินไว ตองมาทบทวนวิธีการ และขอบเขตการประเมินความเสี่ยงท่ีใชอยูวา 

ครอบคลุมถึงเรื่องท่ีเกิดดวยหรือไม หาสาเหตุและวิธีการปรับปรุงวาทําไมถึงถูกละเลย 

- มีกิจกรรมใหมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินกิจกรรม เกิดข้ึนในหองปฏิบัติการ ไดแก 

 การเปลี่ยนหัวขอและวิธีการท่ีใชดําเนินการวิจัยในแตละโครงการ 

 มีกิจกรรมหรือโครงการวิจัยใหมเกิดข้ึน 

 มีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชดําเนิน

กิจกรรมในหองปฏิบัติการ/วิจัยนั้น ๆ 

เม่ือมีการทบทวนความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงใหมแลว ก็จะเขาสูระบบการบริหารความเสี่ยง

ตามปกติตอไป 

เอกสารอางอิง - คูมือการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - แผนดําเนินงานดานความปลอดภัยของสวนงาน/สวนงานยอย 

 - แผนดําเนินงานดานความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 
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6. แนวปฏิบัตกิารจัดการอุบัติการณ (SHE-CH-PM-007) 

วัตถุประสงค เพ่ือกําหนดข้ันตอนในการรับมือกับอุบัติการณ รวมถึงสิ่งท่ีตองดําเนินการหลังอุบัติการณ

จบสิ้นลงแลว 

ขอบเขต หองปฏิบัติการดานเคมีและคลังกลางเก็บสารเคมี 

ข้ันตอนดําเนินการ 

 
ข้ันตอนการตอบโตและระงับเหตุ 

- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน 

ข้ันตอนการรายงานอุบัติเหต ุ

- เม่ืออุบัติเหตุจบสิ้นลง ผูท่ีเกี่ยวของควรปฏิบัติดังนี้ 

ผูรายงานเหตุ คือ อาจารย หรือ เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ หรือ เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 

(จป.) ประจําสวนงาน/สวนกลาง (ศปอส.) หรือบุคลากรอ่ืน ๆ จะตองกรอกขอมูลในแบบรายงาน

อุบัติเหตุ (Accident) (SHECU.ACC.01) แบบออนไลนท่ีเว็บไซต https://www.shecu.chula.ac.th 

เมนู “รายงานอุบัติการณ” ภายใน 3 วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุ หลังจากนั้นแบบรายงานอุบัติเหตุ จะถูก

สงเขาไปท่ีระบบฐานขอมูลของ ศปอส. เพ่ือคัดกรองเรื่องและประสานงานไปยังสวนงานท่ีเก่ียวของผาน

ทาง จป. ประจําสวนงาน/จป. สวนกลาง 

ข้ันตอนการสืบสวนและแกไข 

1. ศปอส. คัดกรองเรื่องและประสานงานไปยังสวนงานท่ีเก่ียวของผานทาง จป. ประจําสวนงาน/จป. 

สวนกลาง เพ่ือสืบสวนอุบัติเหต ุ

2. เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานประจําสวนงาน/สวนกลาง สืบสวนอุบัติเหตุ และกรอกขอมูลผล

การสืบสวนในแบบสืบสวนอุบัติเหตุ (SHECU.ACC.02) เขาสูระบบ 

https://www.shecu.chula.ac.th/
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3. ศปอส. สงรายงานอุบัติเหตุ และแบบสืบสวนอุบัติเหตุ ใหกับผูบริหารสวนงานเพ่ือขอขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ ตามระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ ตามลําดับดังนี้ 

- ความรุนแรงระดับ 1 ---> หัวหนาภาควิชา ประธาน คปอ. สวนงาน และคณบด ีตามลําดับ 

- ความรุนแรงระดับ 2 ---> หัวหนาภาควิชา ประธาน คปอ. สวนงาน คณบดี และ รองอธิการบดี

กํากับดูแลดานบริหารท่ัวไป* ตามลําดับ 

- ความรุนแรงระดับ 3 ---> หัวหนาภาควิชา ประธาน คปอ. สวนงาน คณบดี รองอธิการบดีกํากับ

ดูแลดานบริหารท่ัวไป* และอธิการบดี* ตามลําดับ 

หมายเหตุ *การรายงานเหตุการณความรุนแรงระดับ 2 และ 3 ตอรองอธิการบดีฯ และ อธิการบดี ข้ึนอยู

กับดุลยพินิจของคณบดี 

4. ศปอส. รายงานผลการสืบสวนเหตุและขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารสวนงานกลับไปยัง

ผูรายงานเหตแุละผูสืบสวนอุบัติเหต ุ

ตารางแสดงระดับความรุนแรงและผลกระทบของอุบัติเหตุ/เหตุการณฉุกเฉิน 
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เอกสารอางอิง - แผนปฏิบัติการปองกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน 

 - แบบรายงานอุบัติเหต ุ

 - แบบสืบสวนอุบัติเหต ุ

 - รายงานสรุปอุบัติเหตุประจําป 
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7. แนวปฏิบัตกิารพัฒนานิสิต นักวิจัย คณาจารยและเจาหนาที่บริการวิทยาศาสตร 

(SHE-CH-PM-008) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูบริหารหนวยงานหรือสวนงานทราบวา ตองดําเนินการใหผู เก่ียวของกับ

หองปฏิบัติการ ไปศึกษา อบรมความรูท่ีเหมาะสมตอการทํางาน ใชงานและกํากับดูแล

หองปฏิบัติการ 

ขอบเขต สวนงาน/สวนงานยอย 

ข้ันตอนดําเนินการ 

1. สวนงานหรือสวนงานยอย มีหนาท่ี กํากับดูแล ใหผูใชหองปฏิบัติการมีความรูท่ีเหมาะสมตอการทํางาน

อยางปลอดภัยในหองปฏิบัติการ โดยการจัดอบรมหรือสงผูใชหองปฏิบัติการไปเขาอบรมในหลักสูตรท่ี

ทาง ศปอส. จัดข้ึนหรือหลักสูตรเทียบเทา ตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานท่ีผูใชหองปฏิบัติการ

เก่ียวของ 

2. สวนงานหรือสวนงานยอย เก็บขอมูลผูผานการอบรมไวเปนหลักฐาน จนกวาผูใชหองปฏิบัติการผูนั้นจะ

เลิกใชหองปฏิบัติการดังกลาว 

3. สวนงานหรือสวนงานยอย จะไมอนุญาตใหผูใชหองปฏิบัติการท่ียังไมไดผานการอบรมในหลักสูตรตาม

เกณฑท่ี ศปอส. ประกาศไวหรือหลักสูตรเทียบเทา เขาไปใชหองปฏิบัติการ 

หมายเหตุ ศปอส. จัดหลักสูตรการอบรมเปน 3 ระดับตามลักษณะการทํางาน/การใชงานหองปฏิบัติการ 

ไดแก 

1) หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี สําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชาปฏิบัติการ (SHE-CH-CSE-

001) ออกแบบสําหรับนิสิตท่ีทํางานในหองปฏิบัติการโดยมีการกํากับดูแลของอาจารยผูสอนอยาง

ใกลชิด 

2) หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี สําหรับนิสิตท่ีทําวิจัยและนักวิจัย (SHE-CH-CSE-

002) ออกแบบสําหรับนิสิตท่ีทําวิจัยหรือนักวิจัยท่ีทํางานในหองปฏิบัติการดวยตนเอง อาจมีหรือไมมี

อาจารยกํากับดูแลการทํางาน 

3) หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี สําหรับผูดูแลหองปฏิบัติการ (SHE-CH-CSE-003) 

ออกแบบสําหรับหัวหนาหองปฏิบัติการหรือเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลและ

ดําเนินการใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการบริหารและจัดการ

หองปฏิบัติการ 

 



แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยดานเคมี          39/45 

บุคคลท่ีเกี่ยวของ หลักสูตร 
ความรูเบ้ืองตน 

ท่ีควรมีกอนเขารับการอบรม 

ระยะเวลา

อบรม 

(ชั่วโมง) 

วิธีการประเมิน

ผลสัมฤทธิ ์

นิสิตและบุคลากร SHE-OSH-CSE-001 -ไมม-ี 1.5 ประเมินผลการเรียนรู

ผานระบบ Blackboard 

ของมหาวิทยาลัย 

นิสิตท่ีเรียนวิชาปฏิบัติการ SHE-CH-CSE-001 ควรผานหลักสตูร SHE-OSH-

CSE-001 หรือหลักสตูรเทียบเทา 

3 ประเมินผลการเรียนรู

ผานระบบ Blackboard 

ของมหาวิทยาลัย 

นิสิตปรญิญาบัณฑติช้ันปท่ี 4 หรือ

สูงกวา นิสิตบัณฑิตศึกษา นักวิจยั 

(นักวิจัยท่ีเปนบุคคลภายนอก 

นักวิจัยหลังปรญิญาเอก) และ

อาจารย ท่ีปฏิบัติงานภายในจุฬาฯ 

SHE-CH-CSE-002 ควรผานหลักสตูร SHE-CH-CSE-

001 หรือหลักสูตรเทียบเทา หรือ 

ศปอส. เห็นชอบ หรือมี

ประสบการณการทํางานดานเคมี

เกิน 5 ป 

6 ประเมินความรูกอนการ

อบ รม แ ล ะ วัด ผ ล ก าร

เรียนรูหลังการอบรม 

ผูใชหองปฏิบัติการ ไดแก 

เจาหนาท่ี/ผูดูแลหองปฏิบัติการ 

เจาหนาท่ีบริการวิทยาศาสตร 

นักวิทยาศาสตร 

SHE-CH-CSE-002 

(6 ช่ัวโมง) 

SHE-CH-CSE-003 

(3 ช่ัวโมง) 

ควรผานหลักสตูร SHE-CH-CSE-

001 หรือหลักสูตรเทียบเทา หรือ 

ศปอส. เห็นชอบ หรือมี

ประสบการณการทํางานดานเคมี

เกิน 5 ป 

9 ประเมินความรูกอนการ

อบ รม แ ล ะ วัด ผ ล ก าร

เรียนรูหลังการอบรม 

อาจารยท่ีดูแลหองปฏิบัติการ SHE-CH-CSE-003 ควรผานหลักสตูร SHE-CH-CSE-

002 หรือมีประสบการณการ

ทํางานดานเคมเีกิน 5 ป 

3 ประเมินผลการเรียนรู

หลังการอบรม 

เอกสารอางอิง - หลักสูตรความปลอดภัยพ้ืนฐาน สําหรับนิสิตและบุคลากร 

(SHE-OSH-CSE-001) 

 - หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี 

สําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชาปฏิบัติการ (SHE-CH-CSE-001) 

 - หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี 

สําหรับนิสิตท่ีทําวิจัยและนักวิจัย (SHE-CH-CSE-002) 

 - หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี 

สําหรับผูดูแลหองปฏิบัติการ (SHE-CH-CSE-003) 
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8. ขอควรปฏิบัติของผูเกี่ยวของระดับตาง ๆ เพ่ือความปลอดภัยดานเคมี 

ระดับ การลงมือปฏิบัติจริง 

ผูบริหารระดับสูง - กําหนดนโยบายดานความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติโดยมีการทบทวนเปนระยะ ๆ 

- บรรจุประเด็นความปลอดภัยเขาไปเปนปจจัยหนึ่งของการประเมินการทํางานเพ่ือทําใหเกิดการ

ปฏิบัติอยางตอเนื่อง จนเปนวัฒนธรรมความปลอดภัย 

- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเกิดพัฒนากลไกดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

- มอบหมายงานใหชัดเจนในระดับตาง ๆ ท่ีดูแลเรื่องความปลอดภัย ทําใหเกิดระบบความ

รับผิดชอบ (system of accountability) 

- ติดตามผลการดําเนินงานจากรายงานท่ีเปนหลักฐานขอมูลเชิงประจักษ 

- ปฏิบัติตนเปนแบบอยางใหนิสิต เจาหนาท่ีและอาจารย ในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 

- สรางบรรยากาศและสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยผานการเรียนรูรวมกันระดับสวนงาน 

คณ ะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน ประจําสวน

งาน 

- สงเสริมใหมีการประเมินความปลอดภัยของหนวยงานตนเอง (benchmarking และ peer 

assessment) 

- ประสานงานระหวาง ศปอส. และสวนงาน ทําใหเกิดการดูแลความปลอดภัยเชิงระบบ เชน ระบบ

ขอมูลของสวนงานท่ีสัมพันธกับระบบขอมูลกลางของ ศปอส. เสนอแนะการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรอง 

- รายงานผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยของสวนงาน 

การจัดการขอมูลหองปฏิบัติการ 

- จัดสงรายการหองปฏิบัติการ แยกตามสวนงานยอย และแบบฟอรมสํารวจขอมูลหองปฏิบัติการ 

ใหสวนงานยอยและหัวหนา/เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการตรวจสอบและสํารวจขอมูล 

- ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลสงให ศปอส. ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ภายในเดือนตุลาคมของทุก

ป) 

การบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารเคมี 

- พัฒนาระบบการจัดการสารเคมี อันไดแก การลงทะเบียนหองปฏิบัติการท่ีใชสารเคมี การจัดทํา

ฐานขอมูลสารเคมี การจัดเก็บสารเคมี การเคลื่อนยาย การใชสารเคมี การจัดการของเสียให

ถูกตองตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารจัดการเอกสารในระบบจัดการสารเคมี 

อาทิ แนวปฏิบัติ วิธีดําเนินการ เปนตน 

- สรางกลไกในการกํากับและติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับสารเคมีในหองปฏิบัติการและในคลัง

สารเคมี โดยทําการปรับปรุงชนิด ปริมาณสารเคมี สถานท่ีจัดเก็บและประเภทความเปนอันตราย 
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ระดับ การลงมือปฏิบัติจริง 

ใหขอมูลมีความเปนปจจุบันในกรอบเวลาท่ีเหมาะสม 

- จัดทําสรุปสถานภาพ ระบบจัดการสารเคมี และวิเคราะหความเสี่ยงตามประเภทความเปน

อันตรายสารเคมี ปริมาณสารเคมีและการจัดเก็บ พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางการแกไข เพ่ือใช

จัดทําแผนดําเนินงานดานความปลอดภัย ในสวนของการจัดการความปลอดภัยดานสารเคมี 

- เสนอผลการวิเคราะหสถานภาพตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของสวนงานปละ 2 ครั้ง และ

เสนอแผนงานปละ 1 ครั้ง 

- จัดทําและปรับปรุงแผนดําเนินงานดานความปลอดภัยของสวนงานในสวนของการจัดการความ

ปลอดภัยดานสารเคมี และ จัดทําแผนภาพความเสี่ยงของปริมาณสารเคมีและความเปนอันตราย

ตามผังพ้ืนท่ี (Floor plan) รายอาคารและรายชั้น ทุก 6 เดือน (รวมกับ ศปอส.) 

- นําขอมูลจากสวนงาน มาวิเคราะหความเสี่ยงตามประเภทความเปนอันตรายสารเคมี ปริมาณ

สารเคมีและการจัดเก็บ พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางการแกไข เพ่ือใชจัดทําแผนดําเนินงานดาน

ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ในสวนของการจัดการความปลอดภัยดานสารเคมี (รวมกับ 

ศปอส.) 

แนวปฏิบัติสําหรับคลังกลางเก็บสารเคมีระดับสวนงานยอย 

- ตรวจสอบและสํารวจจํานวนคลังกลางท่ีมีการจัดเก็บสารเคมี 

- กํากับและติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับสารเคมีในคลังกลางใหขอมูลมีความเปนปจจุบันในกรอบ

เวลาท่ีเหมาะสม 

- ตรวจสอบสถานท่ีจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บสารเคมีตามประเภทความเปนอันตราย 

- วิเคราะหความเสี่ยงตามประเภทความเปนอันตราย 

- จัดทําแผนภาพความเสี่ยงของสารเคมีคงคางในคลัง 

- จัดทํารายงานสรุปจํานวนคลังกลางและรายงานสรุปขอมูลการประเมินสภาพความปลอดภัยคลัง

กลาง 

- เสนอผลการวิเคราะหสภาพคลังกลางตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของสวนงานปละ 2 ครั้ง 

ในเดือนมกราคมและมิถุนายน และเสนอแผนงานปละ 1 ครั้ง ในเดือนเมษายนสําหรับ

ปงบประมาณถัดไป 

- ใหดําเนินการรายงานผลตาง ๆ ตามลําดับข้ัน ในทํานองเดียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย

ดานสารเคมี 

การบริหารจัดการความปลอดภัยของเสียอันตรายทางเคมี 
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ระดับ การลงมือปฏิบัติจริง 

- ดําเนินการจัดทําระบบการจัดการของเสีย ไดแก การจําแนกของเสีย การท้ิงของเสีย การจัดเก็บ

ของเสียเพ่ือรอกําจัด และการกําจัดของเสีย ใหถูกตองตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับของเสียอันตราย

ของมหาวิทยาลัย อาทิ แนวปฏิบัติ วิธีดําเนินการ เปนตน 

- สรางกลไกในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานและขอมูลท่ีเก่ียวของ อันไดแก หองปฏิบัติการท่ีมี

การลงทะเบียนการท้ิงของเสีย รายละเอียดเก่ียวกับของเสีย อาทิ ชนิด ปริมาณ สถานท่ีจัดเก็บ

ของเสียอันตราย เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางเหมาะสมและขอมูลมีความเปนปจจุบัน 

- วิเคราะหขอมูลการท้ิงของเสีย และนําเสนอคณะกรรมการบริหารของสวนงาน ทุก 6 เดือน เพ่ือ

ใชจัดทําแผนดําเนินงานจัดการของเสียและลดของเสียของแตละสวนงาน (รวมกับ ศปอส.) 

- จัดทําและปรับปรุงแผนดําเนินงานดานความปลอดภัยของสวนงาน ในสวนของจัดการของเสีย

และลดของเสีย 

- สงสําเนาแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัยของสวนงาน พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ ให ศปอส. 

เพ่ือใชดําเนินการปรับปรุงแผนงานดานความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

หัวหนาภาควิชา 

และหัวหนา

หองปฏิบัติการ 

- ริเริ่มใหมีคณะกรรมการ/ทํางานดานความปลอดภัย ท่ีนิสิตและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูมี

สวนรวมหรือผูขับเคลื่อน 

- จัดใหมีระบบประเมินความปลอดภัยแบบ peer assessment 

- จัดทํา hazard analysis กอนเริ่มการทดลองใหมทุกครั้ง 

- กระตุนใหเกิดการปฏิบัติตนตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และขอกําหนดของหนวยงานและสวนงาน

อยางเครงครัด ตักเตือนใหระมัดระวังและมีการใช PPE (เชน การ walkthrough การสอนงาน 

การรายงาน ฯลฯ) 

- จัดใหมีชองทางรับขอมูล และพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก best practice 

- ศึกษาหาความรูและดูแลใหทุกคนท่ีเก่ียวของไดรับการอบรมตามลักษณะงาน ตักเตือนนิสิตและ

เจาหนาท่ีเม่ือพบเห็นการดําเนินงานท่ีไมเปนไปตามระเบียบหรือขอกําหนด 

- กํากับใหมีการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

- รับผิดชอบดูแล สํารวจ ตรวจสอบ รายงาน รวมถึงเสนอแนะแนวทางปองกัน แกไขและปรับปรุง 

เพ่ือใหระดับความปลอดภัยมีพัฒนาการดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

การจัดการขอมูลหองปฏิบัติการ 

- ตรวจสอบขอมูลหองปฏิบัติการตามรายการหองปฏิบัติการท่ีไดรับจาก คปอ. สวนงาน 

- กรอกขอมูลหองปฏิบัติการในแบบฟอรมสํารวจขอมูลหองปฏิบั ติการ หากไมพบขอมูล
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หองปฏิบัติการหรือตองการปรับปรุงขอมูลหองปฏิบัติการ 

- ข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการในระบบ CU-Lab (กรณียังไมไดข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ) 

- ปรับปรุงขอมูลหองปฏิบัติการ ในระบบ CU-Lab ใหเปนปจจุบัน (กรณีข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ

แลว) 

- ข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุงขอมูลหองปฏิบัติการในระบบ ESPReL (กรณีเปนหองปฏิบัติการท่ีใช

สารเคมี) 

- ประเมินสภาพความปลอดภัยหองปฏิบัติการประจาํป 

สําหรับคลังกลางเก็บสารเคมีระดับสวนงานยอย 

- ลงทะเบียนคลังกลางเพ่ือการจัดการขอมูลสารเคมีในระบบ ChemTrack 

- ดําเนินการปอนขอมูลสารเคมีและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

- ดําเนินการจัดเก็บสารเคมีโดยแยกประเภทความเปนอันตราย 

- ดําเนินการตรวจสอบประเภทและปริมาณ สารเคมีคงคางจริงในคลัง 

- จัดทํารายงานขอมูลการนําเขาและเบิกจายสารเคมีแยกประเภทความเปนอันตราย ทุก 6 เดือน 

- จัดทํารายงานสารเคมีคงคางในคลังทุก 6 เดือน 

- ข้ึนทะเบียนคลังกลางในระบบ CU-Lab 

- ดําเนินการจัดทํา CU-Store checklist เพ่ือประเมินสภาพความปลอดภัยคลังกลาง 

- ดําเนินการปรับปรุงขอมูลคลังกลางใหเปนปจจุบัน 

การพัฒนานิสิต นักวิจัย และเจาหนาท่ีบริการวิทยาศาสตร 

- เขารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี สําหรับผูดูแลหองปฏิบัติการ 

อาจารย/นักวิจัย - มีสวนรวมกับผูปฏิบัติงานทุกคนในหองปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานอยางปลอดภัย เชน 

การรวมถกปญหา และเสนอแนะแนวทางปองกันอันตราย 

- จัดทีมงานตรวจสอบสภาพความเสี่ยงในการทํางาน ท้ังดานกายภาพ สารเคมีและพฤติกรรมเสี่ยง 

- จัดทํา hazard analysis กอนเริ่มการทดลองใหมทุกครั้ง 

- ศึกษาหาขอมูลความรูเก่ียวกับสารเคมี และเขารับการอบรมตามระยะ 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเอกสารคูมือระบบการจัดการเอกสารและการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

หองปฏิบัติการ รวมท้ังขอกําหนดดานความปลอดภัยของภาควิชาและคณะอยางเครงครัด 

การพัฒนานิสิต นักวิจัย และเจาหนาท่ีบริการวิทยาศาสตร 

- เขารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี สําหรับนิสิตท่ีทําวิจัยและ
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นักวิจัย 

เจาหนาท่ี

หองปฏิบัติการ/หัวหนา

คลังกลาง/

นักวิทยาศาสตร 

- ศึกษาหาขอมูลและความรูเก่ียวกับสารเคมี เครื่องมือและอุปกรณในความรับผิดชอบ 

- ดูแล ทดสอบ ตรวจสอบ สารเคมี ของเหลือท้ิง เครื่องมือและอุปกรณในความรับผิดชอบตาม

กรอบเวลาท่ีกําหนด 

- ปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ขอกําหนดดานความปลอดภัยของภาควิชาและคณะอยาง

เครงครัด 

- ใหคําแนะนํา ดูแล ตักเตือนนิสิตเม่ือพบเห็นการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามระเบียบหรือขอกําหนด 

การจัดการขอมูลหองปฏิบัติการ 

- ตรวจสอบขอมูลหองปฏิบัติการตามรายการหองปฏิบัติการท่ีไดรับจาก คปอ. สวนงาน 

- กรอกขอมูลหองปฏิบัติการในแบบฟอรมสํารวจขอมูลหองปฏิบัติการ หากไมพบขอมูล

หองปฏิบัติการ หรือ ตองการปรับปรุงขอมูลหองปฏิบัติการ 

- ข้ึนทะเบียนหองปฏิบตัิการในระบบ CU-Lab (กรณียังไมไดข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ) 

- ปรับปรุงขอมูลหองปฏิบัติการ ในระบบ CU-Lab ใหเปนปจจุบัน (กรณีข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ

แลว) 

- ข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุงขอมูลหองปฏิบัติการในระบบ ESPReL (กรณีเปนหองปฏิบัติการท่ีใช

สารเคมี) 

- ประเมินสภาพความปลอดภัยหองปฏิบัติการประจําป 

สําหรับคลังกลางเก็บสารเคมีระดับสวนงานยอย 

- ลงทะเบียนคลังกลางเพ่ือการจัดการขอมูลสารเคมีในระบบ ChemTrack 

- ดําเนินการปอนขอมูลสารเคมีและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

- ดําเนินการจัดเก็บสารเคมีโดยแยกประเภทความเปนอันตราย 

- ดําเนินการตรวจสอบประเภทและปริมาณสารเคมีคงคางจริงในคลัง 

- จัดทํารายงานขอมูลการนําเขาและเบิกจายสารเคมีแยกประเภทความเปนอันตราย ทุก 6 เดือน 

- จัดทํารายงานสารเคมีคงคางในคลังทุก 6 เดือน 

- ข้ึนทะเบียนคลังกลางในระบบ CU-Lab 

- ดําเนินการจัดทํา CU-Store checklist เพ่ือประเมินสภาพความปลอดภัยคลังกลาง 

- ดําเนินการปรับปรุงขอมูลคลังกลางใหเปนปจจุบัน 

การพัฒนานิสิต นักวิจัย และเจาหนาท่ีบริการวิทยาศาสตร 
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- เขารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี สําหรับผูดูแลหองปฏิบัติการ 

เจาหนาท่ีความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย

และส่ิงแวดลอม 

(เจาหนาท่ีความ

ปลอดภัยระดับวิชาชีพ

หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย) 

- ใหความรูทางดานเทคนิคแกสวนงานยอย 

- สอดแทรกกิจกรรมความปลอดภัยในงานประจํา จนเกิดความตระหนักรู และยอมรับวาความ

ปลอดภัยเปนความรับผิดชอบของทุกคน 

- ประสานงานระหวางสวนงานยอยในเรื่องความปลอดภัย 

- กระตุนใหเกิดการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนและหาทางปองกัน 

นิสิต - เขารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี สําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชา

ปฏิบัติการ (สําหรับนิสิตป 1 – 3) 

- เขารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี สําหรับนิสิตท่ีทําวิจัยและ

นักวิจัย (นิสิตปริญญาบัณฑิตชั้นปท่ี 4 หรือสูงกวา และนิสิตบัณฑิตศึกษา) 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ อยางเครงครัด 
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	เสนอผลการวิเคราะห์สถานภาพต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของส่วนงานปีละ 2 ครั้ง และเสนอแผนงานปีละ 1 ครั้ง
	พิจารณา ผลการวิเคราะห์ รวมถึงแผนงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบความปลอดภัย อย่างน้อยปีละครั้ง ก่อนส่งสรุปสถานภาพให้มหาวิทยาลัย
	จัดทำและปรับปรุงแผนดำเนินงานด้านความปลอดภัยของส่วนงานในส่วนของการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี และ จัดทำแผนภาพความเสี่ยงของปริมาณสารเคมีและความเป็นอันตรายตามผังพื้นที่ (Floor plan) รายอาคารและรายชั้น
	ทุก 6 เดือน
	รายงานสรุปจำนวนห้องปฏิบัติการที่มีการลงทะเบียน คลังสารเคมีของทั้งมหาวิทยาลัยและแยกตามส่วนงาน นำเสนอที่ประชุมคณบดี เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน
	รายงานสรุปข้อมูลชนิด ปริมาณ สถานที่จัดเก็บ และความเป็นอันตรายของสารเคมีภายในมหาวิทยาลัยทั้งภาพรวมและแยกตามส่วนงาน นำเสนอที่ประชุมคณบดี เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทุก 3 เดือน
	จัดทำแผนภาพความเสี่ยงของปริมาณสารเคมีและความเป็นอันตรายตามผังพื้นที่ (Floor plan) แยกตามส่วนงาน ทุก 6 เดือน
	นำข้อมูลจากส่วนงาน มาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเภทความเป็นอันตรายสารเคมี ปริมาณสารเคมีและการจัดเก็บ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อใช้จัดทำแผนดำเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ในส่วนของการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี
	จัดทำและปรับปรุงแผนดำเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ในส่วนของการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี
	นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	พิจารณา ตรวจสอบและให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล พร้อมเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฏหมาย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณา
	นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
	พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

	ศปอส.
	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บสารเคมี การจัดการข้อมูลสารเคมี และการใช้งานระบบ ChemTrack & WasteTrack 2016

	หัวหน้าส่วนงาน/ส่วนงานย่อย/หัวหน้าคลังกลาง/นักวิทยาศาสตร์
	 ลงทะเบียนคลังกลางเพื่อการจัดการข้อมูลสารเคมีในระบบ ChemTrack

	หัวหน้าส่วนงาน/ส่วนงานย่อย/หัวหน้าคลังกลาง/นักวิทยาศาสตร์
	 ขึ้นทะเบียนคลังกลางในระบบ CU-Lab
	 ดำเนินการจัดทำ CU-Store checklist เพื่อประเมินสภาพความปลอดภัยคลังกลาง

	คปอ. ส่วนงาน
	 กำกับและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับสารเคมีในคลังกลาง ให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันในกรอบเวลาที่เหมาะสม
	 ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและวิธีการจัดเก็บสารเคมีตามประเภทความเป็นอันตราย
	 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเภทความเป็นอันตราย
	 จัดทำแผนภาพความเสี่ยงของสารเคมีคงค้างในคลัง
	 จัดทำรายงานสรุปจำนวนคลังกลางและรายงานสรุปข้อมูลการประเมินสภาพความปลอดภัยคลังกลาง
	 เสนอผลการวิเคราะห์สภาพคลังกลางต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของส่วนงานปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและมิถุนายน และเสนอแผนงานปีละ 1 ครั้ง ในเดือนเมษายน สำหรับปีงบประมาณถัดไป

	ศปอส.
	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียอันตราย และการใช้งานระบบ ChemTrack & WasteTrack 2016

	คปอ. ส่วนงาน
	คปอ. ส่วนงาน
	สร้างกลไกในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ห้องปฏิบัติการที่มีการลงทะเบียนการทิ้งของเสีย รายละเอียดเกี่ยวกับของเสีย อาทิ ชนิด ปริมาณ สถานที่จัดเก็บของเสียอันตราย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน

	ศปอส.
	จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียอันตรายและแจ้งให้แต่ละส่วนงานรับทราบ รวมถึงนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทุกเดือน
	สำรวจจำนวนห้องที่มีการลงทะเบียนของเสียหลังจากดำเนินการ และความสัมพันธ์ของข้อมูลจำนวนคลัง/ห้อง ที่ใช้ WasteTrack กับ ChemTrack นำเสนอที่ประชุมคณบดี เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทุก 3 เดือน
	รายงานสรุปข้อมูลชนิด ปริมาณ ประเภทของเสียอันตราย และสถานที่จัดเก็บ ภายในมหาวิทยาลัยทั้งภาพรวมและแยกตามส่วนงาน นำเสนอที่ประชุมคณบดี เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทุก 3 เดือน
	วิเคราะห์ข้อมูลการทิ้งของเสีย และนำเสนอ คณะกรรมการบริหารของส่วนงาน ทุก 6 เดือน เพื่อใช้จัดทำแผนดำเนินงานจัดการของเสียและลดของเสียของแต่ละส่วนงาน
	จัดทำและปรับปรุงแผนดำเนินงานด้านความปลอดภัยของส่วนงาน ในส่วนของจัดการของเสียและลดของเสีย
	ส่งสำเนาแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของส่วนงาน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ ศปอส. เพื่อใช้ดำเนินการปรับปรุงแผนงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
	จัดทำและปรับปรุงแผนดำเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ในส่วนของจัดการของเสียและลดของเสีย
	นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการความปลอดภัย
	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	พิจารณา ตรวจสอบและให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล พร้อมเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฏหมาย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีว-อนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณา
	นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
	พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
	- ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลส่งให้ ศปอส. ตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี)
	- จัดทำและปรับปรุงแผนดำเนินงานด้านความปลอดภัยของส่วนงานในส่วนของการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี และ จัดทำแผนภาพความเสี่ยงของปริมาณสารเคมีและความเป็นอันตรายตามผังพื้นที่ (Floor plan) รายอาคารและรายชั้น ทุก 6 เดือน (ร่วมกับ ศปอส.)


