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บทน�า

1คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัยและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อ

สวสัดภิำพสงัคมของชมุชนในมหำวทิยำลัยและพ้ืนทีโ่ดยรอบมหำวทิยำลัย จึงมนีโยบำยให้มรีะบบกำรบรหิำร

จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมำยและมำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัย

ในกำรท�ำงำนและหลีกเลี่ยงอันตรำยท่ีอำจมีต่อสุขภำพของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบต่อทรัพย์สิน       

และสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและบริเวณรอบมหำวิทยำลัย

ความเป็นมา
 

ในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้ถือ

ก�ำเนิดข้ึนตำมมติสภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 797/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลำคม 2559            

ให้จัดตั้ง ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ศปอส.) หรือ Center 

for Safety, Health and Environment of Chulalongkorn University (SHECU) เพือ่เป็นหน่วยงำนกลำง

ของมหำวิทยำลัยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองควำมปลอดภัย 

อำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม รวมถึงสนบัสนนุควำมรูท้ำงเทคนคิและก�ำกบัดูแลกิจกรรมในเร่ืองดังกล่ำวให้กับ

มหำวทิยำลยั ซึง่กำรด�ำเนนิกำรเหล่ำนี ้นอกจำกช่วยเสริมสร้ำงให้นสิิต คณำจำรย์และบคุลำกรมคีณุภำพชีวติ

ในมหำวิทยำลัยที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมกำรก้ำวไปสู่ควำมเป็นมหำวิทยำลัยแห่งควำมยั่งยืน ตลอดจนสร้ำง

ควำมมัน่ใจในสภำพกำรท�ำงำนท่ีปลอดภยั โดยมีเป้ำหมำยหลกั คอื จฬุำฯ จะเป็นองค์กรปลอดอบัุติเหตุ (zero 

accident) 
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7 องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความปลอดภัย
 

ส�ำหรับกำรตั้งต้นภำรกิจของ ศปอส. ที่ส�ำคัญ คือ กำรท�ำควำมเข้ำใจกับประชำคมจุฬำฯ ทุกกลุ่ม        

ให้เห็นภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดท�ำเอกสำร  

‘ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม’ ทั้งเป็นรูปเล่ม และสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์  

http://www.shecu.chula.ac.th เพื่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรท�ำงำนด้วยแนวคิดของกำรจัดกำร     

ที่ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบเชื่อมโยงกัน 

7 องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความปลอดภัย
(ที่มา: ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560)

แต่ละองค์ประกอบชี้ให้เห็นควำมเสี่ยงหลักแต่ละด้ำนที่สัมพันธ์กับควำมเสี่ยงด้ำนอื่น ๆ องค์ประกอบ

ดังกล่ำวประกอบด้วย



คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ 3

1) การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย
องค์ประกอบแรกของกำรจัดกำรควำมปลอดภัยเริ่มต้นที่นโยบำยมหำวิทยำลัยและแผนงำนด้ำน

ควำมปลอดภยั ซ่ึงถ่ำยทอดลงมำเป็นนโยบำยและแผนปฏิบตัใินทิศทำงเดยีวกนัส�ำหรับกำรบริหำร

ทกุระดบั แต่รำยละเอยีดของกำรปฏิบัติอำจมีควำมเฉพำะเจำะจงตำมลักษณะงำนของแต่ละแห่งได้

2) ระบบการจัดการวัสดุในห้องปฏิบัติการ
มรีะบบกำรจัดกำรท่ีด ีทัง้ระบบข้อมูล กำรจัดเกบ็ กำรเคลือ่นย้ำย และกำรจัดกำรสำรท่ีไม่ใช้แล้ว 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัได้จดัชดุบรหิำรจดักำร ChemTrack & WasteTrack2016 ไว้ให้บรกิำร 

เพื่อให้ผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้งผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้ป้อนข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรได้อย่ำง       

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรแบ่งปันสำร      

กำรจัดสรรงบประมำณ

3) ระบบการจัดการของเสียอันตราย
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้จัดชุดบริหำรจัดกำร ChemTrack & WasteTrack2016 ไว้รองรับ

ข้อมูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติกำรโดยห้องปฏิบัติกำรต้อง

จ�ำแนกประเภทของเสียอันตรำยตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
 ประกอบด้วยงำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมระบบต่ำง ๆ ที่เอื้อต่อกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย 

ทั้งในภำวะปกติและฉุกเฉิน

5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
 ต้องมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกข้อมลูจรงิในทกุ ๆ  ด้ำน มลี�ำดบัควำมคิดตัง้ต้นจำกกำรระบุ

ปัจจัยเสี่ยงและกำรประเมินควำมเสี่ยง มีแผนป้องกันและควำมพร้อมกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

6) การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 ต้องมกีำรสร้ำงควำมตระหนักและกำรให้ควำมรูพ้ืน้ฐำนทีจ่�ำเป็น เหมำะสม และอย่ำงต่อเนือ่งแก่

ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งมีบทบำทต่ำงกัน

7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร
 ต้องมีระบบเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยซึ่งเน้นที่ตัวระบบมำกกว่ำบุคคล 

สำมำรถสือ่สำรให้เข้ำใจตรงกนัและส่งงำนต่อกันได้เมือ่เปลีย่นผูรั้บผดิชอบ และใช้ต่อยอดควำมรู้   

ในทำงปฏิบัติ ให้กำรพัฒนำควำมปลอดภัยเป็นไปได้อย่ำงต่อเนื่อง

เหน็ได้ว่ำ 7 องค์ประกอบนีเ้ช่ือมโยงกัน และอยูภ่ำยใต้วฏัจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซ่ึงแสดง

ว่ำทั้งหมดนี้ไม่ใช่กิจกรรมที่ท�ำครั้งเดียวจะได้ผลเลิศ แต่เป็นวัฏจักรที่น�ำไปสู่ควำมปลอดภัยท่ีสูงขึ้น ๆ เป็น

ล�ำดับ อันเป็นหัวใจของกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
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โครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัย ระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

ระดับมหาวิทยาลัย
 

เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมัยและสิง่แวดล้อมในจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัเกดิ

ผลเป็นรปูธรรม สภำจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัยได้แต่งตัง้ “คณะกรรมกำรนโยบำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั

และสิง่แวดล้อม” โดยมอีธกิำรบดเีป็นประธำน มผีูบ้รหิำรและผูท้รงคณุวฒุทิ�ำหน้ำทีก่�ำหนดนโยบำยและวำง

ทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัย และเพื่อรองรับกับ   

ควำมเปลีย่นแปลงและควำมท้ำทำย มหำวทิยำลยัจงึก่อตัง้ “ศนูย์ควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัยและสิง่แวดล้อม 

(ศปอส.)” ขึ้น ท�ำหน้ำที่ด�ำเนินกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ ให้ควำมรู้และพัฒนำบุคลำกร                  

ในมหำวทิยำลยัตลอดจนก�ำกบัดแูลเรือ่งควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและส่ิงแวดล้อม ทีเ่กดิขึน้จำกกจิกรรม     

ด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวทิยำลยั ทัง้ด้ำนกำรเรยีนกำรสอน กำรวจัิย กำรบรกิำรวชิำกำร และกำรบริหำรงำนท่ัวไป

ดงัรปูที ่1 

รูปที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ระดับมหาวิทยาลัย
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ภำรกิจหลักของ ศปอส. คือ กำรสร้ำงระบบ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย 

ตลอดจนกำรให้ควำมรู้และกำรส่งเสรมิให้เกดิควำมตระหนกัรู้ในด้ำนควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั และสภำพ

แวดล้อมในกำรท�ำงำน โดยหนึ่งในภำรกิจคือกำรให้ควำมรู้ที่จ�ำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งมี

บทบำทต่ำงกันตั้งแต่ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักวิจัย นิสิต พนักงำนท�ำควำมสะอำด ผู้เข้ำเยี่ยมชม รวมทั้งผู้ที่เข้ำ

มำให้หรือรับบริกำรเป็นครั้งครำว มีกำรประเมินและก�ำหนดเงื่อนไขกำรผ่ำนประเมิน

ศปอส. มคีณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ท�ำหน้ำทีก่�ำกับ

กำรท�ำงำน และมี รองอธิกำรบดี เป็นประธำนคณะกรรมกำร มีผู้แทนจำกส่วนงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น

กรรมกำร และมผีูอ้�ำนวยกำร ศปอส. เป็นกรรมกำรและเลขำนกุำร โดยรับนโยบำยจำกคณะกรรมกำรนโยบำย

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม มำด�ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และจะต้องท�ำงำน

เชื่อมโยงกับ คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (คปอ.) ของ        

ส่วนงำน ที่มีคณบดี หรือ ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันเป็นประธำน เพื่อให้นโยบำย แผนงำนของมหำวิทยำลัยถูก     

น�ำไปปฏิบัติในส่วนงำนต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึงและสอดคล้องกับทิศทำงที่มหำวิทยำลัยวำงไว้

ภำยใต้ ศปอส. มีคณะกรรมกำรเฉพำะทำงอีก 5 ชุด คือ คณะกรรมกำรควบคุมควำมปลอดภัยทำง    

ชีวภำพฯ คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัด้ำนเคม ีคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัด้ำนรงัส ีคณะกรรมกำรพฒันำ

และจัดท�ำสำระควำมรู้ และ คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร คณะกรรมกำรทั้ง 5 ชุดนี้ ท�ำหน้ำที่ด้ำนวิชำกำร

สนับสนุนกำรท�ำงำนของ ศปอส. 

ระดับส่วนงาน

ส่วนงำนทำงวชิำกำร ประกอบด้วย คณะและสถำบนัวจัิย มคีณบดีและผู้อ�ำนวยกำรสถำบนัเป็นผู้บรหิำร

สูงสุดของส่วนงำน ซึ่งเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบสูงสุดต่อส่วนงำน มีหน้ำที่และบทบำทส�ำคัญในกำรบริหำร     

ส่วนงำนให้ประสบควำมส�ำเรจ็ตำมควำมคำดหวงัของมหำวทิยำลัยและ หนึ่งในความคาดหวงัของมหาวทิยาลยั

คือ บริหารให้ส่วนงานมีความปลอดภัยทั้งต่อนิสิต บุคลากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้เกิด

สมัฤทธ์ิผลในเรือ่งดังกล่ำว ส่วนงำนต้องก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรควำมปลอดภยัภำยในส่วนงำนให้ชดัเจน

ดงัรปูที ่2 มกีลไกในกำรก�ำกบัและบรหิำรงำนเพือ่ให้เกดิควำมปลอดภยัในกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน กำรวจัิย 

และกิจกรรมอื่น ๆ ภำยในส่วนงำนโดยมีกำรเชื่อมโยงกับ ศปอส.
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รูปที่ 2  ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยระดับส่วนงาน

กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยเป็นกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่ออันตรำยมำกกว่ำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ภำยในหน่วยงำน/ภำควิชำ ดังนั้น หัวหน้ำภำควิชำจึงเป็นผู้บริหำรล�ำดับรองต่อจำกคณบดี โดยมีควำมรับผิด

ชอบต่อกำรบริหำรให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนภำยในหน่วยงำน เนื่องจำกภำควิชำส่วนใหญ่มีห้อง

ปฏิบัติกำรที่มีควำมเสี่ยงต่ออันตรำย หัวหน้ำภำควิชำต้องท�ำงำนร่วมกับหัวหน้ำห้องปฏิบัติกำร หัวหน้ำงำน

วิทยำศำสตร์ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร และบุคคลอื่น ๆ เพ่ือวำงกลไกให้เกิดกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย รวมถึงกำร

ตอบโต้ภำวะฉกุเฉนิกรณเีกิดอบุตักิำรณ์ ด้วยเหตุนี ้หน่วยงำน/ภำควชิำ ควรก�ำหนดให้มโีครงสร้ำงกำรบริหำร

ควำมปลอดภยัภำยในหน่วยงำนให้มีควำมชดัเจน เชือ่มโยง และสอดคล้องกบัแนวทำงของคณะ/ส่วนงำน และ

ในระดับมหำวิทยำลัยเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในภำพรวม

จำกรูปท่ี 1 จะเห็นว่ำ คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 

ของมหำวิทยำลัย ต้องท�ำงำนเชื่อมโยงกับคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมใน

กำรท�ำงำน (คปอ.) ของส่วนงำน ดังนั้น ส่วนงำนต่ำง ๆ จึงต้องตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ ของตนขึ้น 

โดยมีคณบดีเป็นประธำน คณะกรรมกำรชุดนี้มีหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยระดับส่วนงำน จัดท�ำแผนด�ำเนินกำร 



คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ 7

หลักการ/แนวปฏิบัติทั่วไปของการป้องกันไว้ก่อน
 

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรเป็นผู้ที่มีบทบำทส�ำคัญมำกในกำรขับเคลื่อนให้เกิดควำมปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม 

ต้องมคีวำมเข้ำใจโครงสร้ำงบรหิำรงำนด้ำนควำมปลอดภยัและตระหนกัถงึหน้ำทีข่องตนเอง อกีท้ังต้องมคีวำม

รู้ทั้งเรื่องของกำรจัดกำรเชิงระบบเพื่อควำมปลอดภัย และควำมรู้ที่เกี่ยวกับสำรเคมีที่ลึกกว่ำนักวิจัย ดังนั้นผู้

ดแูลห้องปฏบัิตกิำรควรศกึษำ คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตที่ท�าวิจัยและนักวิจัย 

(SHE-CH-SD-002) พร้อมทั้งน�ำไปปฏิบัติ ให้ค�ำแนะน�ำและก�ำกับดูแลผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรได้อย่ำง

ถูกต้อง

นอกจำกในเนือ้หำของคูม่อืควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนกบัสำรเคมข้ีำงต้นแล้ว ยงัมส่ีวนท่ีเน้นเพิม่เติม 

ดังนี้

1. ก�ำกับดูแลให้คนที่ท�ำงำนอยู่ในห้องปฏิบัติกำร ท�ำตำมกฎระเบียบคู่มือค�ำแนะน�ำอย่ำงเคร่งครัด

2. ดูแลให้มีกำรจัดท�ำคู่มือที่จ�ำเป็นและเหมำะสมกับบริบทของตนเอง เช่น

๏ คู่มือกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยด้ำนสำรเคมีและคลังกลำงเก็บสำรเคมี

๏ คู่มือกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยของเสียอันตรำยทำงเคมี

๏ คู่มือกำรท�ำงำนและเครื่องมือในห้องปฏิบัติกำร

3. ให้มกีำรประเมนิสภำพห้องปฏบิตักิำรด้วย ESPReL Checklist เป็นระยะ ๆ  เพือ่ตรวจสอบระบบ

บริหำรจัดกำรและแก้ไขจุดอ่อนของกำรจัดกำรทั้ง 7 องค์ประกอบควำมปลอดภัย

4. ก�ำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติมีกำรประเมินควำมเสี่ยงก่อนท�ำกำรทดลองใด ๆ

5. จัดหำและบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์เครื่องมือที่จ�ำเป็น

และติดตำมงำนด้ำนควำมปลอดภัยของส่วนงำน ส�ำหรับส่วนงำนขนำดใหญ่อำจก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำร

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (คปอ.) ในระดับหน่วยงำน/ภำควิชำได้             

รูปที่ 2 แสดงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรระดับต่ำง ๆ ภำยในส่วนงำนและหน่วยงำนต่อ      

กำรบรหิำรควำมปลอดภยัในส่วนงำน ดงันัน้ ศปอส. และ คปอ. ส่วนงำน จึงเป็นกลไกกำรท�ำงำนให้กำรจัดกำร

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
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หมายเลขติดต่อส�าคัญ 

แจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-0000 
(ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

**เหตุฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีหกร่ัวไหล หรือเหตุการณ์ที่อาจท�าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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1พฤติกรรมและสภาพ
ที่น�าไปสู่ความไม่ปลอดภัย

องค์ประกอบหลักที่มีผลต่อการท�างานที่ปลอดภัย สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น 3 ส่วนคือ

1) คุณลักษณะของผู้ท�ำงำน เช่น มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ

2)  สภำพกำรท�ำงำน เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีกำรท�ำงำน สถำนที่ท�ำงำน และ

3)  พฤติกรรมกำรท�ำงำน

จำกสถิติท่ีได้มีผู้ศึกษำมำ ถึงแม้ว่ำหน่วยงำนหรือองค์กรจะได้พยำยำมลดอุบัติเหตุโดยกำรพัฒนำ

คุณลักษณะของผู้ท�ำงำน ผ่ำนกำรให้ควำมรู้ กำรอบรม กำรสอนงำน กำรพัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำน

ก็ตำม รวมไปถึงกำรลงทุนในกำรสร้ำงสภำพกำรท�ำงำนที่ดี ปรับปรุงพ้ืนที่ท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัย มีแสง

สว่ำงพอเหมำะ มีอุปกรณ์ที่เหมำะสมส�ำหรับกำรใช้ท�ำงำน แต่ส่วนใหญ่ก็ยังพบว่ำ อุบัติเหตุไม่ได้หมดไปหรือ

ลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น?

จำกกำรศึกษำด้ำนควำมปลอดภัย โดย Heinrich (ค.ศ. 1951) พบว่ำ ร้อยละ 80 – 85 ของอุบัติเหตุ มี

สำเหตุมำจำกพฤติกรรมกำรท�ำงำนไม่ปลอดภัย (ข้อ 3) มีเพียงร้อยละ 15 – 20 เท่ำนั้นที่สำเหตุมำจำกสภำพ

กำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัย (ข้อ 1 – 2) ดังนั้นสิ่งที่มีผลต่อกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยมำกที่สุดคือ พฤติกรรมนั่นเอง 

พฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัย ที่มักพบเห็นได้บ่อยครั้ง เช่น กำรท�ำงำนในที่สูงโดยไม่สวมอุปกรณ์นิรภัย 

กำรไม่สวมหมวกนริภยัเมือ่ใช้จกัรยำนยนต์หรอืจกัรยำน กำรขบัรถฝ่ำสญัญำณไฟแดง กำรคยุโทรศพัท์หรอืส่ง

ข้อควำมในขณะเดนิหรอืขบัรถ เป็นต้น พฤตกิรรมทีเ่ป็นเหตนุ�ำมำซึง่ควำมไม่ปลอดภยัเกดิได้จำกหลำยสำเหตุ 

เช่น นิสัยชอบควำมสะดวกสบำย จึงไม่ใส่เข็มขัดนิรภัย ไม่ข้ำมสะพำนคนข้ำมถนน นิสัยอยำกประหยัดเวลำ

หรอืต้องเร่งรบี จงึไม่ปลดสะพำนเดนิไฟตำมขัน้ตอนก่อนท�ำกำรซ่อมไฟฟ้ำ กำรใช้เก้ำอีต่้อกนัสองตัวเพือ่หยบิ

ของในทีส่งูแทนทีจ่ะใช้บนัได เป็นต้น ทัง้ ๆ  ทีค่นส่วนใหญ่ทรำบว่ำ กำรกระท�ำดังกล่ำวอำจก่อให้เกดิอบัุตเิหตุ

ได้ แต่แล้วเหตุใดผู้คนจึงยังคงด�าเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ต่อไป ประเด็นหลักคือ กำรกระท�ำที่ 

ไม่ปลอดภยัเหล่ำนีไ้ม่ได้น�ำไปสูก่ำรเกดิอบุตัเิหตทุกุครัง้ไป ท�ำให้เกดิควำมคดิทีว่่ำ “เคยท�ำมำตัง้หลำยครัง้แล้ว

ไม่เห็นเป็นอะไร” “คงไม่เป็นไรหรอก ไม่น่ำจะมีอะไรเกิดข้ึน” และหลำยคร้ังกำรท�ำงำนให้ปลอดภัยอย่ำง

เคร่งครัดกลับท�ำให้ตนเองดูแปลกแยกไปจำกคนส่วนใหญ่ เนื่องจำกสังคมไทยโดยรวมยังไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญ

กบัเรือ่งปลอดภัยอย่ำงจรงิจงั ถึงเวลำหรอืยงัทีเ่รำจะต้องสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัให้เกดิขึน้ในสงัคมไทย 

หรืออย่ำงน้อยก็ในสังคมจุฬำฯ

9
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อบุตัเิหตเุมือ่เกดิขึน้แล้วอำจส่งผลกระทบได้อย่ำงกว้ำงขวำง และอำจไม่ได้เกดิกบัผู้ก่อเหตุโดยตรงกไ็ด้ 

ในขณะเดียวกนั เรำเองก็อำจเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบจำกอบุติัเหตทุีเ่รำไม่ได้เป็นคนก่อกไ็ด้ ดงันัน้ กำรตระหนกั

รูแ้ละให้ควำมส�ำคญักับควำมปลอดภยัเป็นควำมรับผิดชอบทัง้ต่อตนเองและสังคม ถ้ำเรำพิจำรณำให้ลึกซ้ึงว่ำ 

กำรกระท�ำทีไ่ม่ปลอดภยัของเรำ ถ้ำท�ำให้เกดิอบุตัเิหตขุึน้ แม้ว่ำจะมโีอกำสเลก็น้อยเพยีงใดก็ตำม อบุตัเิหตนุัน้

จะน�ำมำซึง่ควำมสญูเสยีอะไรบ้ำงกบัเรำ กบัผูค้น หรอืสิง่แวดล้อมรอบ ๆ  ตวัเรำ มคีวำมคุม้ค่ำหรอืไม่ทีจ่ะเสีย่ง

กับพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัยเหล่ำนี้ ก็อำจจะท�ำให้เกิดควำมตระหนักรู้ในควำมส�ำคัญของควำมปลอดภัย       

และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของพวกเรำมำกขึ้น ลองมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่ำ มีอุบัติเหตุจำกหลำย

เหตุกำรณ์ น�ำไปสู่กำรสูญเสียที่กู้กลับไม่ได้ เช่น อุบัติเหตุบนทำงด่วน อันเนื่องจำกผู้ขับรถไม่ได้ให้ควำมสนใจ

กบัสภำพจรำจร มวัแต่ส่งข้อควำมผ่ำนโทรศพัท์มอืถอื ส่งผลให้มผู้ีเสียชวีติหลำยคน กำรตกจำกทีสู่งเนือ่งจำก

ผูท้�ำงำนไม่ได้สวมอุปกรณ์นิรภัย ท�ำให้ร่ำงกำยกลำยเป็นอัมพำตไปทัง้ชวีติทีเ่หลอือยู ่กำรท�ำงำนในทีอ่บัอำกำศ

โดยไม่มอุีปกรณ์ทีเ่หมำะสม ท�ำให้เสยีชวีติ ผูท่ี้ตำมลงไปช่วยก็เสียชวีติไปด้วย เป็นต้น ควำมสูญเสียเหล่ำนีห้ลกี

เลี่ยงได้ ป้องกันได้ หรือ ลดควำมรุนแรงได้ ถ้ำทุกคนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตและกำรท�ำงำนอย่ำง

ควำมปลอดภยั และน�ำไปปฏบิตัใินชวีติประจ�ำวนัอย่ำงจรงิจงั เช่น ทกุครัง้ทีข่ึน้ลงบนัไดต้องจบัรำวบนัได สวม

เขม็ขดันริภยัหรอืหมวกนริภยัทกุครัง้ทีใ่ช้ยำนยนต์ตำมแต่กรณ ีสวมแว่นนริภยัเมือ่เข้ำพ้ืนทีท่ีม่โีอกำสเกดิกำร

กระเดน็ของสิง่แปลกปลอมเข้ำตำ สวมหน้ำกำกในพ้ืนทีม่ฝุ่ีนละออง เป็นต้น โดยทัง้หมดนีจ้ะต้องมพ้ืีนฐำนมำ

จำกกำรตระหนักในควำมส�ำคัญของควำมปลอดภัยจริง ๆ ไม่ใช่ท�ำเพรำะเป็นกฎเกณฑ์หรือกลัวถูกลงโทษ 

นอกจำกนี้เรำจะต้องไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้คนรอบข้ำง โดยกำรชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่       

ไม่ปลอดภัยนัน้และตกัเตอืน และเรำควรจะยนิดแีละขอบคณุหำกมผีูอ้ืน่มำชีใ้ห้เหน็และตักเตือนถงึพฤตกิรรม

ที่ไม่ปลอดภัยของตัวเรำเอง สิ่งเหล่ำนี้ถ ้ำเกิดขึ้นในสังคมใดก็น่ำจะเรียกได้ว่ำสังคมนั้นมีวัฒนธรรม               

ควำมปลอดภัยแล้ว

แนวคิดของกำรป้องกันหรือระวังไว้ก่อน โดยกำรตรวจสอบและควบคุมควำมเสี่ยงในกิจกรรม หน้ำที่

และกระบวนกำรท�ำงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุให้มำกท่ีสุด เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยดี

กว่ำเสยีใจภำยหลงั จะช่วยให้กำรท�ำงำนและกำรด�ำเนนิชวีติประจ�ำวนัเป็นไปอย่ำงรำบรืน่ กำรปลกูฝังแนวคิด

ที่ดีงำมนี้ลงในตนเองจนพัฒนำเป็นนิสัยใหม่ขึ้นได้ คือควำมส�ำเร็จของกำรศึกษำ
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2กระบวนการ
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

หัวหน้า/ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ มีหน้ำที่น�ำระบบบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรเพื่อควำมปลอดภัยมำใช้

และรักษำระบบให้คงอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งกำรจัดกำรให้ห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยในบทบำทของหัวหน้ำ/ผู้ดูแล

ห้องปฏิบัติกำรมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ระบบบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร

2. กำรจัดสถำนที่และสภำพแวดล้อมของห้องปฏิบัติกำร

3. กำรดูแลและให้ควำมรู้แก่บุคลำกรและผู้ใช้ห้องปฏิบัติกำร

โดยท้ัง 3 องค์ประกอบนี้ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรมีเครื่องมือส�ำหรับกำรท�ำงำน ได้แก่ รำยกำรส�ำรวจ 

(ESPReL Checklist) ที่พัฒนำจำกโครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจัยใน

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

ครอบคลุม 7 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรที่ใช้สำรเคมีและมีควำมเชื่อมโยง

กัน ดังนี้

1)  กำรบริหำรระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย

2)  ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี

3)  ระบบกำรจัดกำรของเสีย

4)  ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์และเครื่องมือ

5)  ระบบกำรป้องกันและแก้ไขภัยอันตรำย

6)  กำรให้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร

7)  กำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำร

 

ทุกห้องปฏิบัติกำรที่ใช้สำรเคมีจะต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://esprel.labsafety.nrct.go.th    

และท�ำกำรประเมนิตนเองตำมระบบของ ESPReL เป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเข้ำไปประเมนิตนเอง

ตำม checklist ทีอ่ยูใ่นระบบซึง่ครอบคลุมทัง้ 7 องค์ประกอบ ในกำรจัดท�ำ checklist ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรและสมำชิกในห้องปฏิบัติกำรทุกระดับควรประชุมท�ำควำมเข้ำใจและลงควำมเห็น     

ร่วมกันในกำรตอบค�ำถำมแต่ละข้อ และควรให้ค�ำอธิบำยประกอบในทุกข้อที่ตอบว่ำ “มี/ใช่” เมื่อกรอก      

เสรจ็แล้ว ระบบจะสำมำรถประมวลผลเป็นกรำฟแสดงคะแนนทีไ่ด้จำกกำรส�ำรวจในแต่ละหวัข้อ เพือ่ดูว่ำห้อง

ปฏบิตักิำรของตนเองมสีภำพควำมปลอดภยัระดับใดและมจีดุแขง็จดุอ่อนในองค์ประกอบทัง้ 7 ด้ำนใดส�ำหรบั

แก้ไขจดุอ่อนนัน้ ผลกำรประมวลดงักล่ำวยงัแสดงกำรพฒันำตัวเองในช่วงเวลำทีก่�ำหนด ดังตัวอย่ำงภำพแสดง
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พัฒนำกำร กำรจัดกำรควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรหนึ่ง ที่แสดงจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละองค์ประกอบ

และเปรียบเทียบคะแนน (ร้อยละ) ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3  กราฟใยแมงมุมแสดงผลการประเมินของ 7 องค์ประกอบด้านความปลอดภัย

ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://esprel.labsafety.nrct.go.th

ในส่วนของกำรจดักำรสำรเคม ีผูดู้แลห้องปฏบิตักิำรต้องด�ำเนนิกำรจดักำรข้อมลูสำรเคมตีำมโปรแกรม

กำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมี (ChemTrack) ซึ่งเป็นระบบกำรบันทึกข้อมูลแบบ web-based และจัดเก็บข้อมูล

บนฐำนข้อมลูออนไลน์ สำมำรถตดิตำมปรมิำณสำรเคมทีีน่�ำเข้ำ ปรมิำณคงเหลอื สถำนท่ีเกบ็ ค่ำใช้จ่ำย ตลอดจน 

ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยของสำรเคมี กำรจัดท�ำสำรบบเคมี (chemical inventory) ยังน�ำไปสู่ภำพรวม   

แสดงอันตรำยที่เกิดจำกประเภท และปริมำณสำรเคมีที่มีอยู่ดังรูปที่ 4 

ส�ำหรับกำรจัดกำรของเสียอันตรำย ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรต้องใช้โปรแกรมกำรจัดกำรของเสียอันตรำย 

(WasteTrack) ซึ่งปัจจุบันได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยสำรเคมีและของเสีย

อันตรำย (ChemTrack & WasteTrack) กำรเข้ำสู่ระบบจะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนเดียวกับโปรแกรม 

ChemTrack โดยมีข้อก�ำหนดว่ำห้องปฏิบัติกำรที่จะใช้โปรแกรม WasteTrack ต้องผ่ำนกำรลงทะเบียนและ
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รูปที่ 4  แผนภูมิวงกลมแสดงปริมาณการจัดเก็บสารเคมีจากห้องปฏิบัติการหน่ึง

ฝึกอบรมกำรใช้งำนทั้งโปรแกรม ChemTrack และ WasteTrack มำก่อนได้รับอนุญำตให้ส่งของเสียเพื่อ

จัดกำรตำมระบบของ WasteTrack

ผูเ้กีย่วข้องสำมำรถศึกษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีเ่วบ็ไซต์ https://www.shecu.chula.ac.th/home/

content.asp?Cnt=134

ส�ำหรบัแนวปฏิบัติกำรบรหิำรจดักำรห้องปฏิบตักิำร ผูด้แูลห้องปฏบิตักิำรสำมำรถศกึษำและปฏบิตัติำม

เอกสำร “แนวปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยดำ้นเคมี” ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 8 แนวปฏิบัติ ดังนี้

1. แนวปฏิบัติการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการ ทุกห้องปฏิบัติกำรที่มีกำรใช้สำรเคมี ต้อง            

ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกำรในระบบตำมเอกสำร “แนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ” 

(SHE-CH-PM-001)

แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำฐำนข้อมูล จ�ำนวนและลักษณะควำมเป็น

อนัตรำยของห้องปฏบิตักิำรในจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส�ำหรับน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ

ดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในภำพรวม ระดับมหำวิทยำลัยและส่วนงำน และเพื่อเป็น

แนวทำงในกำรก�ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบและกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน
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2. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีและคลังกลางเก็บสารเคม ี

ในกำรก�ำกบัดแูลห้องปฏบิตักิำร ส่วนงำนพึงก�ำกบัให้ผู้ดูแลห้องปฏบิติักำรและคลังกลำงเกบ็สำร

เคมี บันทึก และปรับปรุงข้อมูลกำรครอบครองสำรเคมีลงในฐำนข้อมูลสำรเคมีให้มีควำมเป็น

ปัจจุบันอย่ำงสม�ำ่เสมอตำมเอกสำร “ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี” (SHE-

CH-PM-002) และ “แนวปฏิบัติส�าหรับคลังกลางเก็บสารเคมีระดับส่วนงานย่อย” (SHE-CH-

PM-003)

แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบภำพรวมของสำรเคมีในส่วนงำนและมหำวิทยำลัย และก�ำหนด

แนวทำงบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยด้ำนสำรเคมี และเพ่ือใช้จัดกำรควำมเส่ียงและก�ำหนดผู้รับผิดชอบ        

ในกิจกรรมต่ำง ๆ และใช้เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินกำรของส่วนงำน

3. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการความปลอดภัยของเสียอันตรายทางเคมี ในกำรก�ำกับ

ดแูลห้องปฏบิตักิำร ส่วนงำนพงึก�ำกบัให้ผู้ดูแลห้องปฏบิติักำรทกุห้องทีม่ขีองเสยีอนัตรำยอนัเกิด

จำกกำรใช้สำรเคม ีบันทกึข้อมลูของเสยีอนัตรำยลงในฐำนข้อมูลของเสยีอันตรำย ก่อนส่งไปบ�ำบดั

ตำมวธิกีำรทีเ่หมำะสมตำมเอกสำร “ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของเสียอันตรายทาง

เคมี” (SHE-CH-PM-004)

แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบภำพรวมของชนิด และปริมำณของเสียอันตรำยทำงเคมีใน       

ส่วนงำนและมหำวิทยำลัย ก�ำหนดแนวทำงและผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยและควำมเสี่ยง

อันตรำยทำงเคมี และใช้เป็นแนวทำงกำรจัดเตรียมงบประมำณของส่วนงำน

4. แนวปฏิบัติการท�างานในห้องปฏิบัติการ ทุกคนที่เข้ำมำใช้ห้องปฏิบัติกำร ต้องทรำบวิธีกำร

ท�ำงำนทีเ่หมำะสมภำยในห้องปฏบิติักำร โดยเฉพำะในกรณทีีเ่ก่ียวข้องกับสำรเคมแีละสภำวกำรณ์

ท�ำงำนที่อันตรำย เพื่อควำมปลอดภัยต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคมโดยรอบ ดังเอกสำร SHE-CH-

PM-005

แนวปฏบิตันิีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ควำมรู้แก่ผู้ใช้ห้องปฏบัิติกำรเคม ีในประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบักำรท�ำงำน

กับสำรเคมีและกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรเคมี

5. แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงและอันตราย ผูดู้แลหอ้งปฏบิัติกำรตอ้งประเมนิอันตรำย

และควำมเสี่ยงภำยในห้องปฏิบัติกำรเป็นระยะ ๆ ตำมแนวปฏิบัติ SHE-CH-PM-006

แนวปฏบิตันิีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูใ้ช้ห้องปฏบิตักิำรเคมไีด้วเิครำะห์อนัตรำย ประเมนิควำมเสีย่ง วำง

มำตรกำรเพื่อรับมือกับอันตรำยและเพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม
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6. แนวปฏิบัติการจัดการอุบัติการณ์ ส่วนงำนพงึก�ำหนดขัน้ตอนกำรบรหิำร จัดกำรอบุตักิำรณ์ 

เพื่อป้องกัน รับมือหรือบรรเทำควำมรุนแรงจำกอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ตำมแนวปฏิบัติ SHE-CH-

PM-007

แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดขั้นตอนในกำรรับมือกับอุบัติกำรณ์ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินกำร

หลังอุบัติกำรณ์จบสิ้นลงแล้ว

7. แนวปฏิบัติการพัฒนานิสิต นักวิจัย และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ให้มีควำมรู้ที่

เหมำะสมต่อกำรท�ำงำนในห้องปฏิบัติกำร ตำมแนวปฏิบัติ SHE-CH-PM-008

แนวปฏบิตันิีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูบ้รหิำรหน่วยงำนหรอืส่วนงำนทรำบว่ำ ต้องด�ำเนนิกำรให้ผูเ้กีย่วข้อง

กับห้องปฏิบัติกำร ไปศึกษำ อบรมควำมรู้ที่เหมำะสมต่อกำรท�ำงำน ใช้งำนและก�ำกับดูแลห้องปฏิบัติกำร

ในกำรนี้ ศปอส. จึงได้พัฒนำหลักสูตรควำมปลอดภัยพื้นฐำนและหลักสูตรควำมปลอดภัยด้ำนเคมีของ

แต่ละกลุ่มเป้ำหมำยรวม 4 หลักสูตร โดยมีคู่มือประกอบหลักสูตร ดังนี้

1) คู่มือความปลอดภัยพื้นฐาน ส�าหรับนิสิตและบุคลากร (SHE-OSH-SD-001) ซึ่งจัดว่ำ 

เป็นควำมรู้พื้นฐำนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและกำรท�ำงำน ส�ำหรับนิสิต 

บุคลำกร และผู้ปฏิบัติงำนทั่วไปในมหำวิทยำลัย

2) คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตท่ีเรียนวิชาปฏิบัติการ 
(SHE-CH-SD-001) ซึ่งเน้นกำรท�ำงำนในห้องปฏิบัติกำรระดับพื้นฐำนที่มีผู้ดูแลใกล้ชิด

3) คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับนิสิตที่ท�าวิจัยและนักวิจัย (SHE-
CH-SD-002) ซึ่งผ่ำนควำมรู้ระดับปฏิบัติกำรมำแล้ว แต่ต้องใช้เนื้อหำที่มีควำมลึกที่จ�ำเป็นต่อ

กำรท�ำวิจัย รวมถึงข้อควรระวัง และกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เบื้องต้น

4) คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (SHE-
CH-SD-003) ซึ่งเป็นผู้มีบทบำทในกำรบริหำรเชิงระบบด้วย จึงมีเนื้อหำ วิธีปฏิบัติที่สำมำรถ 

ชีบ่้งและวำงมำตรกำรควบคมุ/รบัมอืปัจจยัเสีย่งต่ำง ๆ  เพือ่ให้เกดิควำมปลอดภยัแก่ผูป้ฏบิติั นสิติ 

นักวิจัย และบุคคลอื่นที่อำจเกี่ยวข้อง (คู่มือฉบับนี้)
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3หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ

1) ก�ำกับ ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติตำมข้อบังคับและคู่มือควำมปลอดภัย เช่น กำรปรับปรุงข้อมูล

สำรเคมีและของเสียอันตรำย

2) วิเครำะห์งำนและพื้นที่ที่รับผิดชอบเพ่ือค้นหำอันตรำยและวิเครำะห์ควำมเส่ียงเบื้องต้นร่วมกับ

หวัหนำ้หอ้งปฏบิตักิำรหรอืเจำ้หนำ้ทีค่วำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน และจดัท�ำแผนด�ำเนนิงำนดำ้น

ควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรหรือของหน่วยงำน

3) สอนวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน

4) อนุญำตให้ผู้ปฏิบัติงำนได้เมื่อผ่ำนกำรอบรมและกำรประเมินตำมข้อก�ำหนด

5) ตดิตำม ดแูล กำรบรหิำรจดักำรสำรเคมแีละของเสยีในหอ้งปฏบิตักิำรใหส้อดคล้องกบัขอ้เทจ็จรงิ

6) ตรวจสอบสภำพกำรท�ำงำน เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย ก่อนลงมือปฏิบัติ

งำนประจ�ำวัน ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำ log book กำรใช้งำนประจ�ำเครื่อง

7) ก�ำกับ ดูแล กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, 

PPE) ของผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร

8) ตรวจเช็คอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยอื่น ๆ  อย่ำงสม�่ำเสมอตำมระยะ

เวลำที่ก�ำหนด เช่น อ่ำงล้ำงตำฉุกเฉิน ที่ล้ำงตัวฉุกเฉิน ถังดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยำบำล

9) รว่มสบืสวนและรำยงำนอุบัตกิำรณ์ตอ่หวัหนำ้หอ้งปฏบิตักิำร และเจำ้หนำ้ทีค่วำมปลอดภยัในกำร

ท�ำงำน

10) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

11) ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนอื่นตำมที่หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควำม

ปลอดภัยในกำรท�ำงำนระดับบริหำรมอบหมำย
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4แนวทางการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงานส�าหรับความปลอดภัยด้านเคมี 
(Standard Operation Procedures 
(SOP) for chemical safety)

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรควรจัดท�ำเอกสำรหรือคู่มือปฏิบัติงำนส�ำหรับควำมปลอดภัยด้ำนเคมี (SOP) เพื่อ

ใช้เป็นแนวปฏิบัติและเอกสำรอ้ำงอิง โดยเลือกหัวข้อให้เหมำะสมกับห้องปฏิบัติกำรของตน เช่น กำรเบิกจ่ำย

สำรเคมีในห้องปฏิบัติกำร โดยใน SOP ควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนด�ำเนินงำน และ

เอกสำรอ้ำงอิง

วัตถุประสงค์ บอกวัตถุประสงค์กำรใช้งำนของคู่มือ

ขอบเขต เป็นกำรก�ำหนดว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือนั้นครอบคลุมสถำนที่ บุคคล  

ลักษณะงำนใดบ้ำง

ขัน้ตอนด�าเนินงาน บอกรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำนแต่ละขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ 

 อำจรวมถึงเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง ระบุเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน SOP

 ตัวอย่ำงกำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำนแสดงในภำคผนวก
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การให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

5
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรมีหน้ำที่สอนหรือจัดให้มีกำรอบรมวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน   

ในห้องปฏบิตักิำรทีต่นรบัผดิชอบเพือ่ใหเ้กดิควำมปลอดภยัในกำรปฏบิติังำน โดยเลือกเฉพำะหวัข้อทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ผู้นั้นต้องรับผิดชอบ (รำยละเอียดศึกษำได้จำกคู่มือควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

กับสำรเคมี ส�ำหรับนิสิตที่เรียนวิชำปฏิบัติกำร (SHE-CH-SD-001) และคู่มือควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนกับ

สำรเคมี ส�ำหรับนิสิตที่ท�ำวิจัยและนักวิจัย (SHE-CH-SD-002) ดังนี้

5.1 การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรต้องให้ควำมรู้ที่ครอบคลุมในหัวข้อต่อไปนี้ 

(รำยละเอียดตำมคู่มือควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนกับสำรเคมี ส�ำหรับนิสิตที่ท�ำวิจัยและนักวิจัย)

1) พฤติกรรมและสภำพที่น�ำไปสู่ควำมไม่ปลอดภัย

2) กำรจัดกำรควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร

3) อันตรำยในห้องปฏิบัติกำร

4) กำรประเมินควำมเสี่ยง

5) กำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรให้มีสภำพเหมำะสม (housekeeping)

6) กำรจัดกำรลักษณะกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร

7) ข้อปฏิบัติทั่วไปในกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร

8) อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE)

9) อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติกำร

10) สัญลักษณ์แสดงอันตรำยของสำรเคมี

11) ข้อมูลควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสำรเคมี (Safety Data Sheet, SDS)

12) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมี

13) ข้อปฏิบัติในกำรทิ้งของเสีย

14) ข้อปฏิบัติเมื่อสำรเคมีเข้ำสู่ร่ำงกำยหรือสำรเคมีหก
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15) ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสำรเคมีหกรั่วไหลเป็นปริมำณมำก

16) ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

17) กำรรำยงำนอุบัติกำรณ์

นอกจำกผูป้ฏบิตังิำนโดยตรงแลว้ ผูด้แูลหอ้งปฏบัิตกิำรยงัตอ้งใหค้วำมส�ำคญัตอ่กำรจดัใหม้แีละถำ่ยทอด

ข้อปฏิบัติส�ำหรับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น เจ้ำหน้ำที่ท�ำควำมสะอำดห้องปฏิบัติกำร และเจ้ำหน้ำที่ซ่อม

บ�ำรุง ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

5.2 ข้อปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าที่ท�าความสะอาดห้องปฏิบัติการ

1) ห้ำมเข้ำพื้นที่ที่ไม่ได้รับมอบหมำย

2) สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมำะสม

3) ห้ามรับประทำนอำหำร เครื่องดื่ม สูบบุหรี่ ในห้องปฏิบัติกำร

4) สังเกตและปฏิบัติตำมเครื่องหมำยและ/หรือสัญลักษณ์อันตรำยชนิดต่ำง ๆ ติดอยู่ที่ประตูห้อง  

หรือตู้ที่แสดงว่ำภำยในมีเครื่องมือและ/หรือสำรเคมีที่มีอันตรำยอยู่

5) หำ้มจบัหรอืเคลือ่นยำ้ยภำชนะ เชน่ กล่องกระดำษ ขวด ซ่ึงบรรจุสำรเคมทีีเ่ปน็อนัตรำยทีม่ฉีลำก

ติดเตือนภัยไว้ ถ้ำจ�ำเป็นต้องขนย้ำยไปที่อื่นให้ปรึกษำผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร

6) เมื่อภำชนะบรรจุสำรเคมีท่ีเป็นอันตรำยแตกหรือมีสำรเคมีที่เป็นอันตรำยหกรดหรือหกหล่น     

อย่ำพยำยำมท�ำควำมสะอำดด้วยตนเอง ควรแจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรทันที และออกจำกพื้นที่

7) ห้ามทิ้งขวดสำรเคมีและอุปกรณ์ที่ช�ำรุดลงในถังขยะธรรมดำ หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้ดูแล

ห้องปฏิบัติกำร

8) เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยให้ติดต่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร
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5.3 ข้อปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง

1) ห้ามรับประทำนอำหำร เครื่องดื่ม สูบบุหรี่ ในห้องปฏิบัติกำร

2) ก่อนลงมือปฏิบัติกำรซ่อมบ�ำรุง ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรทรำบล่วงหน้ำ แจ้งปัญหำที่เกิด 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรซ่อม และคำดคะเนเวลำที่จะแล้วเสร็จ

3) ประสำนงำนกบัผูด้แูลห้องปฏบิตักิำรเพือ่จดับรเิวณทีต่อ้งกำรซอ่มบ�ำรงุให้ปลอดภยัจำกอนัตรำย

อื่น ๆ และติดตั้งป้ำย (tag) เตือนควำมปลอดภัยเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำใกล้บริเวณดังกล่ำว

4) หา้มเคลือ่นยำ้ยสำรเคมหีรอืเคร่ืองมอืในห้องปฏบิติักำร ถำ้ต้องเคลือ่นยำ้ยเนือ่งจำกกดีขวำงกำร

ท�ำงำนให้แจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรก่อน

5) กำรซ่อมบ�ำรุงท่ีต้องเสี่ยงต่อกำรสัมผัสสำรเคมีที่เป็นอันตรำย จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรำยส่วนบุคคล (PPE) เช่น แว่นตำนิรภัย หน้ำกำกกันสำรพิษ ถุงมือ เป็นต้น

6) งดกำรซ่อมบ�ำรุงท่ีก่อให้เกิดประกำยไฟขณะท�ำกำรทดลอง ถ้ำจ�ำเป็นต้องหำรือกับผู้ดูแลห้อง

ปฏิบัติกำร

7) กำรบ�ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมตู้ดูดควัน ต้องขอข้อมูลจำกผู้ใช้งำน/ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรก่อน ถ้ำมี

กำรใช้สำร perchloric acid หรือ iodine ในตู้ดูดควัน ห้ามใช้สำรหล่อลื่นที่มีองค์ประกอบของ 

hydrocarbon (bearing lubricants) ในกำรบ�ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมตู้ดูดควันเนื่องจำกอำจเกิด

กำรระเบิดได้ ควรใช้ fluorocarbon lubricants เท่ำนั้น ถ้ำมีข้อสงสัยต้องปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ

เฉพำะ

8) เมื่อมีปัญหำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยให้ปรึกษำผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรก่อนลงมือ   

ปฏิบัติงำน

9) ระหว่ำงท�ำงำนซ่อมบ�ำรุง ต้องให้ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำยอยู่ดูแลตลอดเวลำ
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6การบริหาร
ความเสี่ยง

ควำมเสี่ยง (risk) ของกำรปฏิบัติงำนกับสำรเคมี คือ โอกำสที่ผู้ปฏิบัติงำนหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณปฏิบัติ

งำนจะได้รับอันตรำยจำกสำรเคมีหรืออันตรำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟไหม้ หรือโอกำสที่จะเกิดสำรเคมีรั่วไหล

ออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

กำรประเมนิควำมเสีย่ง (risk assessment) ของกำรปฏิบติังำนกบัสำรเคม ีคอื กำรคำดกำรณล่์วงหนำ้

ถึงอันตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรทดลองหรือกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรจัดเก็บและทิ้งสำรเคมี มีจุดประสงค์

หลกัเพือ่ใหผู้ท้�ำกำรทดลองทรำบและตระหนกัถงึอนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้ต่อตนเองและผู้อืน่ และวำงแผนแก้ไข

ปัญหำหรือเตรียมกำรรับมือกับอันตรำยนั้น ๆ (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำก คู่มือควำมปลอดภัยในกำร

ท�ำงำนกับสำรเคมี ส�ำหรับนิสิตที่ท�ำวิจัยและนักวิจัย (SHE-CH-SD-002) หัวข้อกำรประเมินควำมเสี่ยง)

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (risk management) เกี่ยวข้องกับกำรที่ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนหรือผู้มีส่วนร่วม      

ในบรเิวณทีป่ฏบัิตงิำนตระหนกัถงึควำมเสีย่ง รว่มมอืกนัประเมนิระดบัของควำมอันตรำย และก�ำหนดมำตรกำร

รองรับเพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยวำงแผนป้องกันมิให้เกิดอันตรำยและวำงแผนควบคุมอันตรำยหำก

เกิดเหตุขึ้น โดยมีกระบวนกำรแสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5  กระบวนการบริหารความเส่ียง
(ที่มา: International Labour Organization (ILO),

An Introduction to Hazard Identification and Risk Assessment, 2014)
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แนวทางการประเมินและบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานกับสารเคมี มีดังนี้

1. ระบุควำมอันตรำย (identify hazards) โดย

1.1 แบ่งกำรปฏิบัติงำนเป็นขั้นตอนและองค์ประกอบในแต่ละขั้นตอน

1.2 ระบุควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีที่ใช้โดยศึกษำข้อมูลควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสำรเคมี

 จำก SDS

1.3 ระบุควำมเป็นอันตรำยส�ำหรับทุกขั้นตอนทั้งต่อตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม

2. คำดกำรณ์ว่ำใครและอะไรบ้ำงที่อำจได้รับอันตรำย และได้รับอย่ำงไร

2.1 ระบุว่ำบุคคลหรือสิ่งใดบ้ำงที่อำจได้รับอันตรำย

2.2 ระบุว่ำอันตรำยเหล่ำนั้นมีโอกำสเกิดได้อย่ำงไร

3. ประเมินระดับควำมเสี่ยง (assess risk) โดยใช้ risk matrix และพิจำรณำว่ำมำตรกำรป้องกัน

อันตรำยที่มีอยู่เหมำะสมและเพียงพอหรือไม่ โดยศึกษำรำยละเอียดจำกแนวปฏิบัติกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงและอันตรำย (SHE-CH-PM-006)

รูปที่ 6  ล�าดับช้ันของการป้องกันอันตรายจากการท�างาน
(ที่มา: https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html)
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4. ควบคุมควำมเสี่ยง (control risk) โดยวำงมำตรกำรที่สอดคล้องกับรูปที่ 6 ล�ำดับชั้นของกำร

ป้องกันอันตรำยจำกกำรท�ำงำน ดังนี้ 

4.1 Elimination ขจัดอันตรำย เช่น ออกแบบกำรทดลองที่ไม่ใช้สำรอันตรำย

4.2 Substitution ใช้ทำงเลือกท่ีมีอันตรำยน้อยกว่ำ/ปรับวิธีกำรท�ำงำนเพ่ือลดอันตรำย        

เช่น เปลี่ยนสำรเคมีที่มีอันตรำยน้อยกว่ำ ไม่ให้ควำมร้อนโดยตรงกับสำรเคมี

4.3 Engineering control ป้องกันกำรเข้ำถึงอันตรำยและลดกำรเข้ำใกล้หรือกำรรับสัมผัส 

เช่น มีตู้ดูดควันหรือตู้ดูดไอสำรเคมี มีกำร์ดป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักร

4.4 Administrative control ควบคมุดำ้นกำรบรหิำรจดักำร โดยจดัหอ้งปฏบิตักิำรและ/หรอื

พื้นที่ เช่น บริเวณโต๊ะที่ท�ำกำรทดลองเป็นพื้นที่ควบคุมและแสดงสัญลักษณ์ให้ผู้อื่นทรำบ 

จดัใหม้อีปุกรณ์ระงบัเหตุเบ้ืองต้นประจ�ำหอ้งปฏบิติักำร เชน่ ชดุปฐมพยำบำล และชดุวสัดุ

ดูดซับส�ำหรับอุบัติเหตุจำกสำรเคมีหกรั่วไหล (spill kit)

4.5 PPE จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (PPE) ท่ีมีคุณภำพและเพียงพอส�ำหรับ   

ผู้ปฏิบัติงำนทุกคน และจัดอบรมกำรใช้งำน PPE อย่ำงถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงำนทุกคน

5. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินควำมเสี่ยง หรืออุบัติกำรณ์และกำร

แก้ไขควบคุมควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น

6. ติดตำม (monitor) และทบทวน (review) กำรประเมินควำมเส่ียง และเสนอแนวทำงแก้ไข

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนในครั้งถัดไปตำมควำมจ�ำเป็น

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรต้องวิเครำะห์อันตรำย ประเมินควำมเสี่ยง วำงมำตรกำรเพื่อรับมือกับอันตรำย 

และลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น ส�ำหรับกิจกรรมต่ำง ๆ ของห้องปฏิบัติกำรตำมเอกสำรแนวปฏิบัติกำรจัดกำร

ควำมเส่ียงและอันตรำย (SHE-CH-PM-006) เช่น กำรท�ำกำรทดลองที่เสี่ยงต่ออันตรำย กำรเก็บสำรเคมี              

ในห้องปฏิบัติกำร เป็นต้น
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7การจัดท�าป้ายเตือน
ด้านความปลอดภัย

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรควรจัดท�ำป้ำยเตือนด้ำนควำมปลอดภัย (safety notice) ประกอบด้วย                       

ช่ือผู้รับผิดชอบ หมำยเลขติดต่อ และกำรปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัยภำคบังคับ (mandatory safety)                

ดังรูปที่ 7 ทั้งนี้อำจจะมีป้ำยแสดงระดับควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีท่ีใช้ในห้องปฏิบัติกำรแบบ                       

เอ็นเอฟพีเอ (NFPA1  hazard rating signs) ติดร่วมด้วยก็ได้

รูปที่ 7  ตัวอย่างป้ายเตือนด้านความปลอดภัย (safety notice) ประจ�าห้องปฏิบัติการ

  1 NFPA คือ National Fire Protection Association ของประเทศสหรัฐอเมริกำ กำรแสดงระดับควำมเป็นอันตรำยของ
สำรเคมีแบบ NFPA ในห้องปฏิบัติกำรควรแสดงระดับควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีในภำพรวมของห้องปฏิบัติกำร
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8แนวทางการจัดท�า
แผนอพยพคน (evacuation plan)

ทุกคนต้องศึกษาเส้นทางหนีไฟ ทางไปจุดรวมพล 
ทราบว่าใครเป็นผู้ดูแลประจ�าช้ัน และเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

หน้ำที่ของผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ คือ ต้องดูแลกำรอพยพตำมล�ำดับดังนี้

- อพยพคนออกจำกห้องปฏิบัติกำรไปที่จุดรวมพล

- ตรวจสอบจ�ำนวนคน

- รำยงำนผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีแนวทำงกำรจัดท�ำแผนกำรอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้

8.1 จัดท�าแผนที่การอพยพคนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 (emergency evacuation map) 

ประกอบด้วยแผนผังห้องปฏิบัติกำรและห้องต่ำง ๆ ของชั้นหรือพื้นที่ปฏิบัติงำน ทำงออกจำกอำคำร

หรือพื้นที่ ลูกศรแสดงเส้นทำงอพยพไปยังทำงออกจำกอำคำร และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ควรทรำบเมื่อเกิด

เหตุฉุกเฉิน โดยในแผนที่ต้องแสดงจุดที่ผู้อ่านแผนที่ยืนอยู่ ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 8
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รูปที่ 8  ตัวอย่างแผนที่การอพยพคนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน (emergency evacuation map)

8.2 ก�าหนดขัน้ตอนการอพยพที่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติของหน่วยงาน

8.3 ก�าหนดผู้ดูแลห้องปฏิบัติการและผู้ดูแลประจ�าช้ันหรือพื้นที่ 

 เพือ่ท�ำหนำ้ท่ีควบคุมดแูลกำรอพยพคนในหอ้งไปยงัจุดรวมพล ตรวจสอบจ�ำนวนคน และคนท่ีตกค้ำง

อยู่ในห้องต่ำง ๆ และรำยงำนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน)
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8.4 การแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉิน

1) ในฐำนะผูร้บัผดิชอบดแูลหอ้งปฏบิติักำร ถำ้พบเหน็กำรเริม่เกิดเพลงิไหมแ้ละจะดับเพลงิด้วยตนเอง 

ตอ้งมัน่ใจวำ่ตนเองปลอดภยัและสำมำรถควบคมุเพลิงได้ หำกไมแ่นใ่จหรือไมส่ำมำรถควบคมุเพลงิ

ได้ให้กดหรือดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

2) โทรศัพท์แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลข 

02-218-0000 เพื่อยืนยันพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ  เช่น แก๊สอันตรำยรั่ว สำรเคมี

อันตรำยระเหยง่ำยและเป็นพิษหกปริมำณมำก เป็นต้น

3) แจ้งผู้ดูแลประจ�ำชั้น หรือพื้นที่ เพื่ออพยพทุกคนออกจำกตึก

8.5 รายงานเข้าระบบการรายงานอุบัติการณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยผูด้แูลพืน้ทีเ่กดิเหตท่ีุเวบ็ไซต์ https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=67 

เมือ่อบุตัเิหตจุบสิน้ลง ใหผู้ท้ีเ่ก่ียวขอ้งปฏบิติัตำมเอกสำรแนวปฏบิติักำรจัดกำรอบุติักำรณ ์(SHE-CH-PM-007)
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9การติดตาม
และประเมินผลด้านการจัดการ
ห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย

9.1 การส�ารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

ผูด้แูลห้องปฏบิตักิำรทีเ่กีย่วข้องกบัสำรเคมต้ีองจัดให้มคีวำมร่วมมอืในกำรส�ำรวจสภำพควำมปลอดภยั

ของห้องปฏิบัติกำรโดยใช้เครื่องมือ ESPReL Checklist เป็นระยะ ๆ อย่ำงสม�่ำเสมออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพือ่ทรำบกำรเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนในห้องปฏิบติักำร (ดูหวัข้อกำรส�ำรวจสภำพควำมปลอดภยัของห้องปฏบิตัิ

กำร ในคู่มือควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนกับสำรเคมี ส�ำหรับนิสิตที่ท�ำวิจัยและนักวิจัย)

สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://esprel.labsafety.nrct.go.th

9.2 การตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัย

ผูด้แูลหอ้งปฏบิตักิำรตอ้งจดัใหม้หีรอืรว่มมอืกบัคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัของหนว่ยงำน ใช ้ESPReL 

Checklist ในกำรตรวจตดิตำมและประเมินผล โดยน�ำผลมำวเิครำะหเ์ปรียบเทยีบกบัขอ้มลูเดิม พิจำรณำควำม

แตกตำ่ง ระบสุิง่ทีอ่ำจน�ำไปสูอ่นัตรำยและเสนอแนะขอ้คดิเหน็ในกำรปรบัปรงุและพฒันำควำมปลอดภยั และ

สรุปเป็นรำยงำนให้หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรหรือหัวหน้ำงำนเพื่อกำรจัดท�ำแผนงำนควำมปลอดภัย ดังตัวอย่ำง

ในภำคผนวก
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การส�ารวจ ติดตาม และประเมินผลด้านความปลอดภัยเป็นวัฏจักร
ของการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้สมบูรณ์ขึ้น
ตามล�าดับ ตามรูป 7 องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการ
ความปลอดภยั ที่มวีงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อขบัเคลื่อน 
สู่ห้องปฏิบัติการปลอดภัย

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)36



คู่มือความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี ส�าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ 37

(ตัวอย่าง) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายสารเคมี

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นแนวทำงเบิกจ่ำยสำรเคมีส�ำหรับนิสิตและนักวิจัยในห้องปฏิบัติกำร

ขอบเขต ส�ำหรับใช้กับห้องปฏิบัติกำรหมำยเลข 204 อำคำรเคมี 1

  สำรเคมีทุกชนิดรวมถึงแก๊สอัดบรรจุถัง

ขั้นตอนด�ำเนินงำน

ที่ ผู้ดูแล กิจกรรม เอกสำรอ้ำงอิง

1 นิสิต/นักวิจัย -  ตรวจสอบรำยกำรสำรเคมีจำกเอกสำรรำยกำรสำรเคมีใน
ห้องปฏิบัติกำร

-  เขียนใบเบิกสำรเคมี ต้องระบุ ChemTrack ID
- เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำมในใบเบิกสำรเคมี

-  รำยกำรสำรเคมี ใน
ห้องปฏิบัติกำร

-  ใบเบิกสำรเคมี

2 อำจำรย์ที่ปรึกษำ -  ตรวจสอบรำยกำรสำรเคมีท่ีนิสิตขอเบิกและลงนำม
รับรอง

-  ใบเบิกสำรเคมี

3 นิสิต/นักวิจัย -  ส่งใบเบิกสำรเคมีที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร -  ใบเบิกสำรเคมี

4 ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร -  น�ำส่งสำรเคมีและโอนรำยกำรสำรเคมีในระบบ 
 ChemTrack (ถ้ำต่ำงบัญชีผู้ใช้)
-  เก็บเอกสำรใบเบิกสำรเคมีเข้ำแฟ้มเก็บเอกสำร

-  ระบบ ChemTrack

5 นิสิต/นักวิจัย -  รับสำรเคมี
-  ตรวจสอบรำยกำรสำรเคมีในบัญชี ChemTrack 
 ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ (ถ้ำมี)
-  ถ้ำมกีำรคนืสำรเคมเีมือ่ใช้เสรจ็แล้ว เขยีนใบส่งสำรเคมคีนื
-  โอนรำยกำรสำรเคมีในระบบ ChemTrack คืนให้ผู้ดูแล

ห้องปฏิบัติกำร พร้อมระบุปริมำณสำรเคมีที่เหลือ

-  ระบบ ChemTrack
-  ใบส่งคืนสำรเคมี

6 ผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร -  รับคืนขวดสำรเคมี
-  ตรวจสอบรำยกำรสำรเคมีในระบบ ChemTrack

-  รำยกำรสำรเคมี ใน
ระบบ ChemTrack

ภาคผนวก

เอกสำรอ้ำงอิง - รำยกำรสำรเคมีในห้องปฏิบัติกำร
- ใบเบิกสำรเคมี
- ระบบ ChemTrack
- ใบส่งคืนสำรเคมี
- รำยกำรสำรเคมีในระบบ ChemTrack
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(ตัวอย่าง) แบบตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ

หมำยเลขห้องปฏิบัติกำร .................. ชื่อห้องปฏิบัติกำร ..............................................................................

........................................................... ชั้น ............... อำคำร	............................... วันที่ตรวจ ......................... 

ชื่อผู้ตรวจ	......................................... ผูด้แูลห้องปฏบิตักิำร	...........................................................................

ล�ำดับ รำยกำรที่ตรวจ ผ่ำน ไม่ผ่ำน N/A** หมำยเหตุ

1* มปีำ้ยขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิำรตดิในบรเิวณทีเ่หน็ไดช้ดัเจนและขอ้มลู
ทันสมัย (ต้องมีชื่อและหมำยเลขติดต่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำรอย่ำง
น้อย 2 คน)

2 จดัท�ำสำรบบสำรเคม ี(chemical inventory) ทีท่นัสมัยและตรวจ
สอบได้
ชื่อผู้ดูแลสำรบบสำรเคมี ...............................................................

3 เก็บสำรเคมี (รวมทั้งสำรที่เตรียมเอง/แบ่งมำ) ในภำชนะที่
เหมำะสมและมีฉลำกที่ชัดเจน

4 จัดเก็บสำรเคมีอย่ำงปลอดภัยและเป็นระบบ  

5 จัดเก็บถังแก๊สอย่ำงปลอดภัย

6 จ�ำแนกและจัดเก็บของเสียเพื่อรอกำรก�ำจัด/บ�ำบัด 
ตำมระบบ WasteTrack
ชื่อผู้ดูแลกำรจัดกำรของเสีย .........................................................

7 มีป้ำยของเสีย ระบุชัดเจน และมีกำรจัดเก็บในภำชนะ 
และพื้นที่ที่เหมำะสม

8 สภำพทำงภำยภำพของห้องปฏิบัติกำรและบริเวณโดยรอบ 
(เช่น ระเบียง เส้นทำงหนีไฟ) มีควำมปลอดภัย

9 สภำพ เครือ่งมอื อปุกรณไ์ฟฟ้ำ ปลัก๊และสวติซไ์ฟ มคีวำมปลอดภัย

10 สภำพ ตู้ดูดควัน พร้อมใช้งำนและเป็นระเบียบ

11 มีแผ่นป้ำยรณรงค์เร่ืองควำมปลอดภัยที่เหมำะสมกับกิจกรรมของ
ห้องปฏิบัติกำรและติดในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน

12 มผีงัเสน้ทำงอพยพเมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิติดอยูใ่นบรเิวณทีม่องเหน็ได้
ชัดเจน และทุกคนในห้องปฏิบัติกำรรับทรำบ

13 มีชุดปฐมพยำบำลที่เหมำะสมกับกิจกรรมของห้องปฏิบัติกำร 
อยู่ในสภำพใช้งำนได้ มีปริมำณเพียงพอ และสำมำรถเข้ำถึงได้
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ล�ำดับ รำยกำรที่ตรวจ ผ่ำน ไม่ผ่ำน N/A** หมำยเหตุ

14 บังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (PPE เช่น ถุงมือ แว่น
นริภยั เสือ้คลุม) ทีเ่หมำะสมกบักิจกรรมของหอ้งปฏบิตักิำร และมี
กำรจัดหำไว้ในปริมำณที่เพียงพอ

15 มีอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (เช่น อ่ำงล้ำงตำ safety shower 
เครื่องดับเพลิง spill kit) ท่ีเหมำะสมกับกิจกรรมของห้องปฏิบัติ
กำร อยูใ่นสภำพใชง้ำนได ้มปีรมิำณเพยีงพอ และสำมำรถเขำ้ถึงได้

16 ประเมนิควำมเสีย่ง และมแีผนรองรบัส�ำหรบักจิกรรมทีเ่ขำ้ขำ่ยตอ้ง
ประเมินควำมเสี่ยงตำมคู่มือฯ รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีควำมเสี่ยง

17 อบรมผู้ท�ำปฏิบัติกำรให้มีควำมรู้พ้ืนฐำนและท�ำปฏิบัติกำรอย่ำง
ปลอดภัย (ผ่ำนกำรอบรม รับทรำบกฎระเบียบ ใช้ PPE ที่เหมำะ
สม แต่งกำยถูกหลักควำมปลอดภัย) (ถ้ำไม่ผ่ำนตั้งแต่ 1 คนถือว่ำ
ตกข้อนี้)

18 มีคู่มือควำมปลอดภัยในรูปแบบเอกสำรและเป็นฉบับที่ทันสมัย

19 รำยงำนอุบัติเหตุ และ รวบรวม/รำยงำนสถิติอุบัติเหตุ
ทีเ่กดิขึน้ (แบบรำยงำนอบุตัเิหต ุแยกจำกคู่มอืควำมปลอดภัย และ 
รำยงำนอุบัติเหตุ กรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น)

20 ประเมนิหอ้งปฏบัิตกิำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมระบบของ 
ESPReL เดอืน-ปทีีไ่ด้ประเมนิตนเองครัง้ล่ำสุด ..............................

หมำยเหตุ:		 เกณฑ์ผ่ำนคือไม่น้อยกว่ำ	16	ข้อ	โดยต้องผ่ำนทุกข้อที่มีเครื่องหมำย	*	(ในแต่ละปี	*	อำจจะเปลี่ยนไป)

	**	ไม่เกี่ยวข้อง
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(ตัวอย่าง) แบบตรวจติดตามนิสิต/นักวิจัยที่ท�างานวิจัย

หมำยเลขห้องปฏิบัติกำร .................. ชื่อห้องปฏิบัติกำร ..............................................................................

........................................................... ชั้น ............... อำคำร	............................... วันที่ตรวจ ......................... 

ชื่อผู้ตรวจ	......................................... 

รำยกำรที่ตรวจ
จ�ำนวนคน

ที่ผ่ำน
จ�ำนวนคน
ที่ไม่ผ่ำน

หมำยเหตุ

1. นิสิต/นักวิจัยที่ท�ำงำนวิจัยประจ�ำทั้งหมด

2.  นิสิต/นักวิจัยที่ท�ำงำนวิจัยที่ได้รับกำรตรวจ

3.  กำรแต่งกำย (รองเท้ำ ทรงผม อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล)

4. นิสิต/นักวิจัยที่ผ่ำนกำรอบรมควำมปลอดภัยและพก Safety Card 
ติดตัวตลอดเวลำ

5. จิตส�ำนึกในกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย (สัมภำษณ์)
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