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 ณ วันน้ีคงไมมีใครปฏิเสธเรือ่งความสําคัญของความปลอดภัยในการทํางานท่ีเก่ียวของกับสารเคมี สารเคมีแทบจะทุก

ชนิดลวนมีอันตรายแฝงอยู ไมวาจะเปนการติดไฟ กัดกรอน เปนพิษ ระเบิดได สารเคมีบางชนิดเมื่ออยูเดี่ยวๆ ไมสูจะเปน

อันตรายมากมายนัก แตเมื่อผสมกับสารท่ีเขากันไมไดอาจทําใหเกิดอันตรายรายแรง ดังตัวอยางเหตุท่ีเกิดเมื่อเร็วๆ น้ีใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีการผสมนํ้ายาฟอกขาวท่ีมีสวนประกอบของโซเดียมไฮโปคลอไรต กับนํ้ายาลางพ้ืนท่ีมีกรดเปน

สวนประกอบ ทําใหเกิดแกสคลอรีนออกมาเปนปริมาณมากเพียงพอท่ีทําใหผูอยูในเหตุการณถึงกับเสียชีวิต (Chemical & 

Engineering News, November 13, 2019) สารบางชนิดเมื่อท้ิงไวเปนเวลานาน หรือเก็บในภาวะท่ีไมเหมาะสม เชนถูกแสง

สวาง อาจเปลี่ยนสภาพเปนสารอ่ืนท่ีมีอันตรายมากข้ึน เชนอีเทอร สามารถเกิดเปนเปอรออกไซดท่ีระเบิดได สารท่ีมีการใชงาน

ท่ัวไป เชน กรดไนตริก นอกเหนือจากความเปนกรดท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอนแลว ยังเปนสารออกซิไดสท่ีพรอมจะทําปฏิกิริยากับวัสดุ

อินทรียใดๆ ก็ตามท่ีมันสัมผัส เกิดปฏิกิริยาคายความรอนรุนแรง และปลอยแกสพิษจําพวกไนโตรเจนออกไซดออกมาเปน

จํานวนมาก ถังแกสท่ีผูกไวไมแนนหนา อาจลม ทําใหตัวควบคุมความดันท่ีคอถังหัก หรือถังระเบิด เกิดความเสียหายรายแรง 

สารบางชนิดเปนอันตรายสะสม เมื่อไดรับไปนานๆ อาจทําใหเกิดโรคมะเร็ง หรือความผิดปกติอ่ืนๆ ท่ีกวาจะรูตัวก็สายไปเสีย

แลว อันตรายเหลาน้ีผูท่ีทําวิจัยอยูในหองปฏิบัติการเคมีนาจะตระหนักดีอยูแลว แตบางครั้งผูท่ีเก่ียวของก็อาจไมรูมากอน 

เน่ืองจากไมมีขอมูล หรือมีอยู แตไมใสใจท่ีจะศึกษาเรียนรู หรือท่ีนาเปนหวงกวาน้ันคือรูวามีอันตราย แตดวยความท่ีอยูใกลชิด

กับสารเคมีมากเกินไป ทํางานดวยความเคยชินทุกวัน บอยเขาไมเกิดเหตุอะไรข้ึน ความระมัดระวังก็ลดลงตามเวลาท่ีผานไป 

ปจจัยเหลาน้ีทําใหมีโอกาสท่ีจะไดรับอันตรายจากสารเคมีมากข้ึนตามไปดวย อุบัติเหตุจากสารเคมีในหองปฏิบัติการท่ี

กอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอชีวิตและทรัพยสินเกิดข้ึนบอยครั้ง แมแตในตางประเทศท่ีมีกฎระเบียบเขมงวด และมี

วัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีเขมแข็งก็ยังมีอุบัติเหตถึุงชีวิตปรากฏเปนขาวอยูเปนครั้งคราว ในประเทศไทยเองก็คงมีอยูไมนอย 

แตสวนใหญมักจะไมคอยเปนขาว ซึ่งเปนท่ีนาเสียดายเพราะเหตุการณทํานองเดียวกันก็อาจเกิดข้ึนไดอีก ซึ่งเหตุการณท่ีเปน

ขาวเหลาน้ีมักเปนสิ่งท่ีเห็นผลทันที เชน ไฟ ระเบิด การกัดกรอน หรือความเปนพิษเฉียบพลัน ยังไมรวมถึงเหตุการณท่ีอาจจะ

เก่ียวเน่ืองกับอันตรายจากสารเคมีระยะยาว เชน การแพ ความผิดปกติทางพันธุกรรม มะเร็ง ซึ่งการตรวจสอบยอนกลับไปวา

เกิดจากการไดรับสารตัวใดตัวหน่ึงในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงอาจทําไดไมงายนัก  

 โดยท่ัวไปเปนท่ียอมรับกันวาอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากปจจัยหลักคือการกระทําท่ีไมปลอดภัย (มากกวา 85%) และ

สภาวการณท่ีไมปลอดภัย (อีก 15%) ท่ีเหลือสวนนอยมากไมถึง 1% เปนเหตุสุดวิสัย เชนภัยธรรมชาติ ท้ังการกระทําท่ีไม

ปลอดภัยและสภาวการณท่ีไมปลอดภัยเปนสิ่งท่ีสามารถควบคุมได ถากําจัดสองปจจัยน้ีไดโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็แทบจะเปน

ศูนย การกระทําท่ีไมปลอดภัยอาจเกิดจากความไมรู ไมใสใจท่ีจะรู หรือรูวาไมปลอดภัยแตก็ยังกระทํา อาจจะดวยเหตุผลวา

เสียเวลา อุปกรณไมพรอม เคยทําแบบน้ีมากอนหนาและไมเกิดเหตุอะไรข้ึน สภาวการณท่ีไมปลอดภัยอาจมีสวนเกิดจากการ



กระทําหรือการไมกระทําท่ีกอใหเกิดความไมปลอดภัยข้ึน เชน อุปกรณชํารุดและไมไดรับการซอมแซม มีการดัดแปลงแกไข

อุปกรณใหผิดไปจากการใชงานปกติ มีของวางกีดขวางทางออกฉุกเฉิน การแกไขจําเปนตองใชหลายวิธีรวมกัน โดยหลักการท่ี

นิยมใชกันคือ 3Es ซึ่งประกอบดวย Education, Engineering และ Enforcement คือการใหความรู การแยกอันตรายออก

จากตัวบุคคลโดยใชการควบคุมเชิงวิศวกรรม และการออกกฎระเบียบขอบังคับ อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหเกิดความ

ปลอดภัยอยางยั่งยืนนอกเหนือจากการใหความรู การปองกัน และควบคุมดูแลในมิติตางๆ แลวคือการปลูกฝงจิตสํานึกและ

ทัศนคติท่ีดีตอการทํางานอยางปลอดภัยกับผูเก่ียวของในทุกระดับ ประเด็นสําคัญท่ีตองช้ีใหเห็นคือความปลอดภัยไมใชเรื่อง

ของเจาหนาท่ีความปลอดภัย หัวหนาหองปฏิบัติการ หรือใครคนใดคนหน่ึง แตตองเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน

ตั้งแตผูบริหารระดับสูงสุดถึงพนักงานระดับลางสุด และผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด แมจะเปนบุคคลภายนอกก็ตาม ทุกคนตอง

รวมมือกันเพ่ือลดการกระทําท่ีไมปลอดภัยและสภาวการณท่ีไมปลอดภัย และเมื่อเห็นการกระทําท่ีไมปลอดภัยหรือสภาวการณ

ท่ีไมปลอดภัยก็ไมควรจะยอมรับหรือเพิกเฉย และตองลงมือทําอะไรบางอยางเพ่ือกําจัดการกระทําหรือสภาวการณท่ีไม

ปลอดภัยน้ันออกไป เชน การตักเตือน หรือแจงผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

 ทําอยางไรจึงจะทําใหหองปฏิบัติการเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัย ซึ่งความหมายท่ีเปนท่ียอมรับกันคือการควบคุมความ

เสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได กลาวคือไมมากไปกวาหองครัว หองทํางาน หรือสถานท่ีทํางานอ่ืนๆ คําตอบของคําถามน้ีอยูท่ี

การบริหารความเสี่ยง ถาผูท่ีทํางานในหองปฏิบัติการ และผูท่ีเก่ียวของในทุกระดับ รูวาสภาพแวดลอมหรือกิจกรรมท่ีกําลังจะ

ทําอาจกอใหเกิดอันตรายอะไร (ช้ีบงอันตราย) มีผลกระทบรุนแรงและโอกาสเกิดมากนอยเพียงใด (ประเมินความเสี่ยง) ถา

ประเมินแลวมีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับไมได (มีโอกาสเกิดมากหรือมีผลกระทบรุนแรงมาก หรือมีท้ังสองขอ) ก็จะตองมี

มาตรการลดความเสี่ยงโดยการลดโอกาสเกิดเหตุ (มีมาตรการลดความเสี่ยง) และลดความรุนแรงของเหตุ (มีมาตรการตอบโต

เหตุฉุกเฉิน) ซึ่งควรจะตองกระทําใหเปนนิสัย จนกระท่ังกลายเปนวัฒนธรรมความปลอดภัยในท่ีสุด กลาวคือทุกคนทํากันเปน

เรื่องปกติ ถาเราไมทําจะกลายเปนคนแปลก ตัวอยางเชน การใสแวนนิรภัย ท่ีหองปฏิบัติการสวนใหญในประเทศไทยยังไมมี

การบังคับใชอยางเครงครัดนัก และมีขออางและขอยกเวนมากมาย เชน ใสไมสบาย ใสแวนสายตาอยูแลว สามารถใชแทนกัน

ได แตหองปฏิบัติการในตางประเทศทุกคนจะตองใสหมดโดยไมมีขอยกเวน แมแตตัวอาจารยท่ีจะเขามาในหองปฏิบัติการเพียง

ช่ัวครูก็ตาม เพราะหองปฏิบัติการเปนสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง มีโอกาสท่ีสารจะกระเด็นเขาตาสูง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะ

รุนแรงมาก การใช PPE (Personal Protective Equipment) คือแวนนิรภัยจึงเปนมาตรการลดความเสี่ยงท่ีสมเหตุสมผล  

 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีนโยบายสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ ในหองปฏิบัติการท่ีมี

การดําเนินการอยางปลอดภัยตามมาตรฐาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับนักวิจัย และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

รูปธรรมหน่ึงของนโยบายดังกลาวคือการพัฒนาเครื่องมือท่ีชวยในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภยัหองปฏิบัตกิาร

วิจัยในประเทศไทยท่ีเรียกวา ESPReL checklist (http://esprel.labsafety.nrct.go.th/) ซึ่งไดผานการคิดคนกลั่นกรองจาก

คณะทํางานอยางเขมขน และไดผานการทดลองใชงานจริงในภาคสนามกับหองปฏิบัติการท่ัวประเทศ ภายใต “โครงการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research 

Laboratory in Thailand, ESPReL) ลักษณะของ ESPReL checklist จะเปนแบบประเมินตนเองออนไลนท่ีประกอบดวย

องคประกอบหลัก 7 ดาน ไดแก  

 1. การบริหารระบบการจัดการดานความปลอดภัย  

 2. ระบบการจัดการสารเคมี  

 3. ระบบการจัดการของเสีย  

 4. ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ  

 5. ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย  

 6. การใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

 7. การจัดการขอมูลและเอกสาร  



โดยมีจุดมุงหมายหลักใหผูท่ีอยูในหองปฏิบัติการทราบแนวปฏิบัติท่ีดีของหองปฏิบัติการท่ีใชสารเคมี และทําใหทราบวาตนเอง

ยังมีจุดใดท่ียังเปนประเด็นความเสี่ยงท่ีควรพัฒนาปรบัปรุง หรือเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงน้ัน โดยสามารถเปรียบเทียบ

คะแนนของตนเองในชวงเวลาตางๆ และเปรียบเทียบกับภาพรวมเฉลี่ยของหองปฏิบัติการท้ังหมด ทําใหเกิดการปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเน่ือง และนําไปสูการยกระดับหองปฏิบัตกิารใหสอดคลองกับมาตรฐาน โครงการน้ีเริ่มตนจากหองปฏิบัติการนํา

รอง 13 แหงจาก 4 มหาวิทยาลัยหลัก จนปจจุบันไดขยายผลไปสูหองปฏิบัติการท่ัวประเทศครอบคลุมแทบจะทุกมหาวิทยาลัย

และหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีหองปฏิบัติการท่ีใชสารเคมี ผานมหาวิทยาลัยแมขายจํานวน 12 แหง โดยปจจุบัน 

(พ.ย. 2562) มีจํานวนหองปฏิบัติการท่ีอยูในระบบมากถึงกวา 4,000 หอง และ วช. ไดกําหนดใหหองปฏิบัติการท่ีจะใชทําวิจัย

ในโครงการท่ียื่นรับการสนับสนุนทุนตางๆ ผานระบบ NRMS จะตองมีการประเมินความปลอดภัยดวยระบบ ESPReL กอน ซึ่ง

นับวาเปนจุดเริ่มตนท่ีดีของการยกระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม พึงระลึกวา 

checklist เปนเพียงเครื่องมือช้ินหน่ึง ถึงแมวาหองปฏิบัติการอาจจะทํา checklist ไดคะแนนเต็มครบทุกขอก็ไมไดหมายความ

วาหองปฏิบัติการน้ันจะปลอดภัยเสมอไปและตลอดไป เพราะ checklist เองก็อาจจะไมไดครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงของ

หองปฏิบัติการทุกรูปแบบซึ่งมีธรรมชาติของงานท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ีการมีสวนรวมของทุกคนในหองปฏิบัติการก็มี

ความสําคัญมาก ดังท่ีกลาวไวแลวขางตนวาความปลอดภัยเปนความรับผิดชอบของทุกคน หาก checklist ท่ีไดเต็มกระทําโดย

หัวหนาหองปฏิบัติการหรือใครเพียงบางคน โดยไมใชสิ่งท่ีทุกคนตกลงยอมรับรวมกัน ก็ไมอาจรับประกันไดวาหองปฏิบัติการ

น้ันจะมีความปลอดภัย ในทางกลับกัน หองปฏิบัติการท่ีแมจะมี checklist บางขอท่ีไมสามารถทําได เชน การปรับปรุงดาน

กายภาพ ท่ีมักจะตองใชงบประมาณมาก และใชเวลานาน แตถาหากทุกคนในหองปฏิบัติการน้ันรับรูวาความเสี่ยงท่ีมีอยูคือ

อะไร และมีทัศนคติท่ีดีตอการดําเนินงานดานความปลอดภัย พรอมท่ีจะรวมมือในการขจัดหรือวางแผนรองรับความเสี่ยงน้ัน 

ไมเพิกเฉยเมื่อเห็นการกระทําท่ีไมปลอดภัยหรือสภาวการณท่ีไมปลอดภัย หองปฏิบัติการน้ันก็นับไดวาเปนหองปฏิบัติการท่ี

ประสบความสําเร็จในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยอยางยั่งยืน ซึ่งในการบรรยายน้ีจะแสดงตัวอยางกรณีศึกษาใหเห็นวา

สิ่งเหลาน้ีสามารถทําใหเกิดข้ึนไดจริง โดยไมเปนอุปสรรคตอการทํางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สุดทายน้ีก็หวังวาในท่ีสุดทุก

หองปฏิบัติการในประเทศไทยจะพัฒนาไปถึงจุดดังกลาว ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทุกคน 

 


