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คู่มือการส ารวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
โดยใช้ ESPReL Checklist

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)
อาคารเคมี 2 ชั้น 1 ห้อง 110 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-218-5222 (ธุรการ) 02-218-5213 หรือ 02-218-5227 (วิชาการและบริการ)

โทรศัพท์มือถือ 099-132-6622
เว็บไซต์ www.shecu.chula.ac.th

อีเมล shecu@chula.ac.th LINE ID : Shecu.chula
www.facebook.com/shecu2560 
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ESPReL Checklist ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ดังนี้

คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏบิัตกิาร 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดได้ที่ 
http://www.esprel.labsafety.nrct.go.th/book.asp
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ESPReL : 1 การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย

▪ มีนโยบายด้านความปลอดภัย
▪ มีแผนงานด้านความปลอดภัย
▪ มีระบบโครงสร้างการบริหารสนับสนุน
▪ มีเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

มี Checklist 4 ข้อ
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ESPReL: 2 ระบบการจัดการสารเคมี

▪ การจัดการข้อมูลสารเคมี (8 ข้อ)

▪ การจัดเก็บสารเคมี (35 ข้อ)

▪ การเคลื่อนย้ายสารเคมี (12 ข้อ)

มี Checklist 55 ข้อ
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ESPReL : 3 ระบบการจัดการของเสยี

▪ การจัดการข้อมูลของเสีย (7 ข้อ)
▪ การจัดเก็บของเสีย (15 ข้อ)
▪ การลดการเกิดของเสีย (4 ข้อ)
▪ การบ าบัดและก าจัดของเสีย (3 ข้อ)

มี Checklist 29 ข้อ



6

ESPReL : 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์และเครื่องมือ

▪ งานสถาปัตยกรรม (12 ข้อ)
▪ งานสถาปัตยกรรมภายใน: เคร่ืองมือ อุปกรณ์ (6 ข้อ)
▪ งานวิศวกรรมโครงสร้าง  (4 ข้อ)
▪ งานวิศวกรรมไฟฟ้า (10 ข้อ)
▪ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม (3 ข้อ)
▪ งานระบายอากาศ และปรับอากาศ (4 ข้อ)
▪ งานฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร (9 ข้อ)

มี Checklist 48 ข้อ
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ESPReL : 5 ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

▪ การบริหารความเสี่ยง (9 ข้อ)
▪ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (6 ข้อ)
▪ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป (4 ข้อ)

มี Checklist 19 ข้อ

• อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัส่วนบคุคล
• ระเบียบปฏิบตัขิองแตล่ะห้องปฏบิตักิาร
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ESPReL : 6 การให้ความรู้และการอบรม

การให้ความรู้แก่บุคลากรในทุกระดับ เพ่ือ

▪ ให้ตระหนักถึงอันตราย/ความเสี่ยง 

▪ ทราบถึงวิธีการป้องกัน

มี Checklist 5 ข้อ
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ESPReL : 7 การจัดการข้อมูลและเอกสาร

▪ ระบบการจัดการข้อมูลและเอกสาร

▪ เอกสารที่ควรมีให้ห้องปฏิบัติการ เช่น คู่มือ, ข้อแนะน าความ
ปลอดภัย, SOP ฯลฯ

มี Checklist 2 ข้อ
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• ได้ส ารวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง

• ทราบสถานภาพองค์ประกอบท้ัง 7 ด้าน

• ทราบจุดอ่อนแต่ละด้าน

• ได้แนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับความปลอดภัย
ทีเ่หมาะสม

• ฯลฯ

ประโยชน์จากการท า ESPReL Checklist



11ผศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร
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ตัวอย่างข้อมูลการส ารวจสภาพห้องปฏิบัติการด้วยตนเองเปรียบเทียบตามเวลา
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ตัวอย่างข้อมูลการส ารวจสภาพห้องปฏิบัติการด้วยตนเองเปรียบเทียบตามเวลา
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ค าแนะน าการส ารวจสภาพความปลอดภยัของห้องปฏิบัติการ
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ค าแนะน าการส ารวจสภาพความปลอดภยัของห้องปฏิบัติการ
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ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ สร้าง checklist

กรอกข้อมูล
ใน checklist

ดูรายงาน

ขั้นตอนการใช้งานระบบ ESPReL Checklist



การลงทะเบียน 1. ลงทะเบียนได้ที่ http://esprel.labsafety.nrct.go.th

17

การลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ
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ในกรณีที่ท่านมี ทะเบียนผู้ใช้ (username) อยู่แล้ว แต่รับผิดชอบมากกว่า 1 ห้องปฏิบัติการ ไม่ต้องสมัครสมาชกิใหม่
กรุณาติดต่อมาที่ อีเมล labsafety@nrct.go.th หรือ โทร 02-561-2445 ต่อ 603

1.1 ข้อมูลหน่วยงาน

mailto:labsafety@nrct.go.th
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1.2 ข้อมูลห้องปฏิบัติการ

การลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ
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การลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ



21

1 ห้องปฏิบัติการ - - - > สมัครได้ 1 Log-in

1.3 ข้อมูลหัวหน้าห้องปฏิบัติการ

Username และ รหัสผ่าน ส าหรับ
เข้าระบบจัดท า ESPReL Checklist 
ของห้องปฏิบัติการ

อีเมลที่ระบบจะติดตอ่ห้องปฏบิัตกิาร 
เช่น ส่งข้อมูลเลขทะเบียนห้องปฏิบตักิาร
รหัสผ่าน (กรณีลืมรหัสผา่น) ฯลฯ 

การลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ



2. เม่ือท่านได้สมัครลงทะเบียนแล้ว วช. จะท าการตรวจสอบข้อมูลของท่าน 
และแจ้งผลการอนุมัติไปยังอีเมลท่ีท่านลงทะเบียนไว้ ภายใน 2 วันท าการ
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การลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ
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ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ สร้าง checklist

กรอกข้อมูล
ใน checklist

ดูรายงาน

ขั้นตอนการใช้งานระบบ ESPReL Checklist
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การสร้างและกรอกข้อมูลใน ESPReL Checklist

ใส่ username และ รหัสผ่าน 
ตามที่ข้อมูลที่กรอกตอนลงทะเบียนห้องปฏิบตัิการ

หาก ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยงัอีเมลของหัวหน้าห้องปฏิบตัิการ 
ที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียนห้องปฏิบตัิการ
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การสร้างและกรอกข้อมูลใน ESPReL Checklist
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การสร้างและกรอกข้อมูลใน ESPReL Checklist
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การสร้างและกรอกข้อมูลใน ESPReL Checklist



28

การสร้างและกรอกข้อมูลใน ESPReL Checklist
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การสร้างและกรอกข้อมูลใน ESPReL Checklist



ค าถามที่ตอบได้ 1 ค าตอบ ตัวเลือกจะมี 4 แบบ คือ 
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่ 
❑ ไม่เกี่ยวข้อง
❑ ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล 
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ค าแนะน าการกรอกข้อมูล ESPReL Checklist

หมายเหตุ: เมื่อมี กล่องข้อความ “ระบุ” หรือ ช่อง “แนบไฟล์เอกสารตัวอย่าง” ปรากฏขึ้น หลังจาก
เลือกตอบ ต้องระบุเหตุผล/หลักฐาน และแนบไฟล์เอกสารตัวอย่าง ทุกครั้ง หากไม่ได้ระบุเหตุผล และ
แนบไฟล์เอกสาร ระบบจะไม่น าค าตอบในข้อน้ันๆ มาประมวลผล 
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=  ยังไม่ได้ตอบ หรือ 
ยังไม่ได้ระบุหลักฐาน

ค าแนะน าการกรอกข้อมูล ESPReL Checklist



ความแตกต่างระหว่าง ไม่เกี่ยวข้อง และ ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล

ตัวอย่าง
▪ ค าถามที่เกี่ยวกับการเก็บถังแก๊สในห้องปฏิบัติการ หากภายใน

ห้องปฏิบัติการของท่านไม่มีถังแก๊สอยู่ สามารถตอบว่า “ไม่เกี่ยวข้อง”

▪ ค าถามที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ เช่น งานสถาปัตยกรรม หาก
ห้องปฏิบัติการของท่านไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิว สามารถตอบ 
“ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล” ได้
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ค าแนะน าการกรอกข้อมูล ESPReL Checklist



ค าถามที่ตอบได้หลายตัวเลือกให้ระบุ เหตุผล/ลักษณะ/หลักฐาน 
ในค าตอบที่เลือกด้วย
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หมายเหตุ: เม่ือมี กล่องข้อความ “ระบุ” หรือ ช่อง “แนบ
ไฟล์เอกสารตวัอย่าง” ปรากฏขึ้น หลังจากเลือกตอบ ต้อง
ระบุเหตุผล/หลกัฐาน และแนบไฟล์เอกสารตวัอย่าง ทุก
ครั้ง หากไม่ได้ระบเุหตผุล และแนบไฟลเ์อกสาร ระบบจะ
ไม่น าค าตอบในข้อนั้นๆ มาประมวลผล 

ค าแนะน าการกรอกข้อมูล ESPReL Checklist



“ค าอธิบายประกอบการกรอก checklist” เป็นตัวช่วยในการตอบ
ค าถาม โดยท่านสามารถคลิกที่สัญลักษณ์        ซึ่งอยู่บริเวณหลัง
ค าถามในแต่ละข้อ เพื่อดูค าอธิบาย 
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ค าแนะน าการกรอกข้อมูล ESPReL Checklist



เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้เลือก “สถานะการบันทึก” แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 
ด้านล่าง เพื่อเก็บข้อมูล

หมายเหตุ    
หากไม่ได้กดปุ่ม “บันทึก” ข้อมูลที่กรอกไว้ในหน้านั้นจะไม่ถูกเก็บไว้ในระบบ
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ค าแนะน าการกรอกข้อมูล ESPReL Checklist



เมื่อกดบันทึกข้อมูล และเลือกสถานะเป็น “บันทึกข้อมูลในเร่ืองนี้เรียบร้อยแล้ว” จะ
สังเกตเห็นปุ่มแจ้งสถานะเปลี่ยนจาก สีแดง เป็น สีเขียว

36

สามารถ download และเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ Microsoft word ได้
โดยคลิกที่            

ค าแนะน าการกรอกข้อมูล ESPReL Checklist
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ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ สร้าง checklist

กรอกข้อมูล
ใน checklist

ดูรายงาน

ขั้นตอนการใช้งานระบบ ESPReL Checklist



1. การประมวลผลรายงานจะท าได้ต่อเมื่อ Checklist ทุกเรื่องมี 
“สถานะการบันทึก” ว่า “บันทึกข้อมูลในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว”

2. กดเลือกเมนูในส่วนรายงานผลเพื่อดูผลประเมินในแบบต่างๆ

การดูรายงานผล ESPReL Checklist

38

รายงานเปรียบเทยีบผลการประเมิน
ระหว่างห้องปฏิบัติการ 
ส าหรับผู้ใช้งานที่ดูแลมากกว่า 1 ห้องปฏิบัติการ
หรือผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้มากกว่า 
1 ห้องปฏิบัติการ



ตัวอย่างหน้ารายงานผล

หมายเหตุ หากเป็นตัวอักษร สีน้ าเงิน สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูลต่อได้ 39

ฐานคะแนน: โครงการ ESPReL

เมื่อคลิกท่ีตัวเลขในช่อง “คะแนนท่ีได้” จะสามารถดูได้ว่าเป็นคะแนนของค าถามข้อใด
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ฐานคะแนน: โครงการ ESPReL

หมายเหตุ หากเป็นตัวอักษร สีน้ าเงิน สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูลต่อได้ 

ตัวอย่างหน้ารายงานผล
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ตัวอย่างหน้ารายงานผล
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ปรับปรุงข้อมูล
▪ ห้องปฏิบัติการ
▪ ผู้ใช้งาน/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

การปรับปรุงข้อมูลห้องปฏิบัติการ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
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ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน/
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
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