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คํานําและคําขอบคุณ
เอกสาร “ความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร...พัฒนาได้อย่างไร: ใช้จริยธรรมสร้างความตระหนักรูส้ ู่
วัฒนธรรม” ฉบับนี้ เป็ นบทสรุปภาพรวมจากผลการดําเนินงานของ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in
Thailand, ESPReL) ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) มอบหมายให้ศนู ย์ความเป็ นเลิศด้านการ
จัดการสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นทีป่ รึกษาการดําเนินงาน โดยมีคณะผู้
ดําเนินงาน 4 กลุ่ม คือ คณะทีป่ รึกษาโครงการ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ คณะทํางาน และภาคีหอ้ งปฏิบตั กิ าร ในระยะเวลา
ตัง้ แต่ 31 พฤษภาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555
ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์สทุ ธิพร จิตรมิตรภาพ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (ลวช.) ซึง่ เป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ ริเริม่ และมุ่งมันที
่ จ่ ะทําให้เกิดนโยบายความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
ในประเทศไทย โดยสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาระบบดูแลการดําเนินงานวิจยั ให้เป็ นไปอย่างมีจริยธรรมและ
ปลอดภัย เริม่ จากการพัฒนามาตรฐานการวิจยั ในคน แนวปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่หรือพันธุวศิ วกรรม เป็ นต้น สําหรับโครงการ ESPReL นี้ นอกจาก
จะเป็ นผูร้ เิ ริม่ และให้การสนับสนุ นแล้ว ท่าน ลวช. ยังสนใจติดตามในทุกโอกาสทีท่ าํ ได้ นอกจากนี้ขอขอบคุณ
ผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกท่านของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติทไ่ี ด้ให้ความสะดวกในการดําเนินงาน
อย่างดีมาโดยตลอด
การดําเนินงานโครงการนี้สําเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุ น การให้ความสะดวก และการอนุ ญาตให้ใช้
สถานทีข่ องผูบ้ ริหารหน่ วยงานหลายท่านของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมพร กมลศิร ิพ ิช ัย พร ผู้อํา นวยการศูน ย์ค วามเป็ น เลิศ ด้า นการจัด การสิ่งแวดล้อ มและของเสีย อัน ตราย
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ ยมสมบูรณ์ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ซึง่ คณะผูด้ าํ เนินงานขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ทีน่ ้ี
ขอขอบคุณคณะผูท้ ํางานทุกกลุ่มทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิง่ รองศาสตราจารย์สุชาตา ชินะจิตร และ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ ยมสมบูรณ์ ทีไ่ ด้ให้แนวคิด คําปรึกษา และร่วมเป็ นคณะทํางานอย่างสมํ่าเสมอ
ต่อเนื่องจนงานโครงการนี้สาํ เร็จลงด้วยดีและมีผลผลิตเกินกว่าทีค่ าดไว้โดยเฉพาะเอกสาร “ ความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบตั กิ าร...พัฒนาได้อย่างไร: ใช้จริยธรรมสร้างความตระหนักรูส้ ่วู ฒ
ั นธรรม” ซึง่ รองศาสตราจารย์สุชาตา
ได้จดั ทํา ขึ้น เพื่อเผยแพร่ใ นวงกว้า ง ด้ว ยหวังว่า จะสามารถสื่อสารไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่ว นให้ช่วยกัน
ขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารจากการประพฤติปฏิบตั จิ นเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
องค์กร นอกจากนี้ขอขอบคุณภาคีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทุกแห่งทีไ่ ด้ช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนาผังความคิด พร้อมทัง้
ทดลองใช้ จนได้ผลผลิตคือ “แนวปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร” และ “คู่มอื การประเมินความ
ปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ าร ” ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือทีจ่ ะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการดําเนินงานในระยะต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา
หัวหน้าหน่วยข้อสนเทศวัตถุอนั ตรายและความปลอดภัย
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย
และทีป่ รึกษาการดําเนินงานโครงการฯ
พฤษภาคม 2555
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1. ความสําคัญของความปลอดภัยห้องปฏิ บตั ิ การ
ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม เป็ นกระแสโลกทีส่ อดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
เรือ่ งการผลิตในโรงงาน หรือการค้า การให้บริการ เนื่องจากการไหลของสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ทํา
ได้งา่ ยขึน้ มีการใช้สนิ ค้าและบริการทีม่ ตี น้ ทางจากต่างประเทศมากขึน้ ความมันใจในความปลอดภั
่
ยของสินค้า
และบริการ จึงเป็ นประเด็นทีน่ ํามาใช้ในการค้าระหว่างกัน กล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์สาํ คัญของระบบการค้าเสรี
คือ สิน ค้า และบริการต้องปลอดภัย ในด้า นความปลอดภัยทางเคมี คํา ถามใหม่กว่า การถามถึงสารเคมีท่ี
ปนเปื้ อน คือคําถามว่าในผลิตภัณฑ์มสี ารเคมีอะไรบ้าง ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสินค้าถึงมือผูบ้ ริโภค จึงต้อง
ได้รบั การออกแบบชนิดทีว่ ่าระหว่างการผลิตจนถึงการใช้แล้ว ต้องไม่มสี ารตกค้างในสิง่ แวดล้อม ด้วยหลักการ
และเหตุผลของความปลอดภัยต่อสุขอนามัยและสิง่ แวดล้อม เป็ นเรื่องทีไ่ ม่อาจปฏิเสธได้ จึงมีกฎระเบียบและ
มาตรฐานต่างๆ เกิดขึน้ เพือ่ สร้างความมันใจให้
่
แก่ผบู้ ริโภค
ในประเทศพัฒนาแล้วการทํางานด้วยความปลอดภัยได้เกิดขึน้ จนเป็ นวัฒนธรรมของการทํางานที่ผู้
ปฏิบตั มิ คี วามตระหนักรู้ กฎระเบียบหลายรายการก็เป็ นไปเพื่อการป้องกันเหตุอนั ไม่ควรเกิดขึน้ พร้อมทัง้ มี
มาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในขัน้ ตอนต่างๆ รวมทัง้ ยังมีมาตรฐานด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ข้มข้น
ั ธที าํ งานอย่างปลอดภัยในทุกระดับ ผูจ้ บการศึกษาจึงได้รบั การ
ขึน้ เรือ่ ยๆ ในระบบการศึกษาก็ได้มกี ารปลูกฝงวิ
สร้างความตระหนักรู้ และเห็นตัวอย่างทีถ่ กู ต้องเมื่อออกไปประกอบอาชีพ และเป็ นพืน้ ฐานของแนวคิดของการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ นของยุค “green economy” ด้วย ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เป็ นเหมือนโรงงานเล็กๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คนทํางานหลายกลุ่ม มีทงั ้ นักวิจยั นิสติ นักศึกษา ช่างเทคนิค ตลอดจนผูด้ ูแลทําความสะอาด ผลผลิตจาก
โรงงานนี้เป็ นผลงานทางวิชาการซึ่งอาจเป็ นผลการทดลอง ผลการวิเคราะห์ทดสอบ หรือผลงานตีพมิ พ์ใ น
วารสาร ผลงานจะเป็ นทีย่ อมรับได้ ก็ตอ้ งมาจากสถานทีผ่ ลิตทีไ่ ว้ใจได้ในแง่ของคุณภาพ และสภาพการทํางานที่
เชื่อถือได้ ซึง่ หมายถึงการดูแลความปลอดภัยของคนทํางานและไม่ทาํ ลายสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยจึงเป็ น
ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในห้องปฏิบตั กิ าร จําเป็ นทีท่ กุ คนต้องคํานึงถึงตลอดเวลา การวิเคราะห์ความเป็ นอันตรายก็
เป็ นส่วนหนึ่งของปฏิบตั กิ ารและมีความสําคัญเท่าๆ กับระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์
สําหรับประเทศไทยนัน้ วัฒนธรรมความปลอดภัยในกิจกรรมต่างๆ ยังไม่เกิดขึน้ สถาบันการศึกษาเป็ น
จุดตัง้ ต้นทีค่ วรจะผลิตบุคลากรทีม่ สี ํานึกต่อความปลอดภัยทัง้ ของตนเอง ของผูอ้ ่นื รวมทัง้ สิง่ แวดล้อมด้วย แต่
ปรากฏว่า การจัดการเชิงระบบของสถาบันหรือองค์กรให้เป็ นสถานทีป่ ลอดภัยสําหรับการทํางานยังไม่ปรากฏ
ชัดเจน ห้องปฏิบตั กิ ารมีสภาพการทํางานทีเ่ สีย่ ง ไม่มหี น่ วยงานรับผิดชอบดูแลเกีย่ วกับความปลอดภัย ส่วน
หนึ่งอาจจะเนื่องมาจากไม่มกี ฎหมายบังคับชัดเจน กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ.
2535 มุง่ เน้นควบคุมภาคธุรกิจ ควบคุมการผลิต การนําเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง โดยยกเว้น
การปฏิบตั ใิ ห้กบั หน่วยราชการและสถาบันการศึกษา ล่าสุดมีพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 มาตรา 3 ทีก่ าํ หนดให้สว่ นราชการจัดให้มมี าตรฐานในการบริหาร และ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเช่นเดียวกับการควบคุมในโรงงาน
โดยทีไ่ ม่มรี ายละเอียดข้อบังคับให้ตอ้ งจัดทําและส่งรายงานต่างๆ เช่นทีภ่ าคอุตสาหกรรมต้องปฏิบตั ิ อย่างไรก็ดี
พระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงการควบคุมด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยในการทํางาน
เช่น ความปลอดภัยของอาคาร เครือ่ งมือ ผลจากความอ่อนแอและขาดวัฒนธรรมความปลอดภัย จึงเป็ นสาเหตุ
1

สําคัญลึกๆ ของอุบตั เิ หตุ ผูน้ ําหน่ วยงานหรือสถาบันจึงเป็ นกุญแจสําคัญและถือว่าเป็ นหน้าทีเ่ ชิงจริยธรรมใน
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ด้วยการสร้างความไว้วางใจให้แก่คนทํางาน
2. โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิ บตั ิ การวิ จยั ในประเทศไทย
2.1 ความเป็ นมา
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) มีบทบาทภาระหน้าทีด่ า้ นการวิจยั ดําริทจ่ี ะกําหนดให้การ
พัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เป็ นนโยบาย จึงริเริม่ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in
Thailand, ESPRel) โดยมอบหมายให้ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นทีป่ รึกษาดําเนินการ ในระยะเวลาตัง้ แต่ 31 พฤษภาคม 2554 - 31 พฤษภาคม
2555 ที่ปรึกษาได้ออกแบบโครงการให้ม ี 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่เป็ นรูปธรรมซึ่งเป็ นเครื่องมือใช้ในการ
ขับเคลื่อน กับ ส่วนของกระบวนการด้วยการสร้างภาคีให้ร่ว มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนต่ อไปได้
ระหว่างทางก็ได้สร้างเครือ่ งมือในการทํางาน สร้างคน และสร้างความตระหนักรูส้ อดแทรกอยูด่ ว้ ย
การพัฒนาความปลอดภัย

ส่วนที่ 1 เครื่องมือ
- แนวปฏิบตั ิ
- เครื่องมือสํารวจสถานภาพ
ห้องปฏิบตั กิ าร
- ตัวอย่างห้องปฏิบตั กิ าร

ส่วนที่ 2 กระบวนการ
- ภาคีหอ้ งปฏิบตั กิ าร
- กระบวนการพัฒนาภาคี

ส่วนที่ 1 คือ เครื่องมือทีเ่ ป็ นรูปธรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ แนวปฏิบตั เิ พื่อ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร เครือ่ งมือในการสํารวจสถานภาพห้องปฏิบตั กิ าร และตัวอย่างห้องปฏิบตั กิ าร
ทีไ่ ด้ยกระดับความปลอดภัยขึ้น ส่วนที่ 2 คือ กระบวนการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง ซึ่งเกิดจากการสร้างภาคี
เครือข่ายจํานวนหนึ่ง ทีม่ าร่วมคิดจัดทําร่าง แนวปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร ทีย่ อมรับได้ เพื่อ
นําไปทดลองปฏิบตั จิ ริง ผลจากการดําเนินงานทําให้ได้ประสบการณ์ บทเรียน และข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการ
ยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร
2.2 วิ ธีดาํ เนิ นการ
ทีป่ รึกษาการดําเนินงานได้แบ่งคณะดําเนินงานออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ ทีป่ รึกษาโครงการฯ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
คณะทํางาน และภาคีสมาชิก
คณะทํา งานทํา หน้ าที่เ ป็ น แกนประสานทัง้ ในเชิงสาระและการแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ได้ม ีการ
ทบทวนเอกสารการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในสถาบันต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนํ า
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หลักการและตัวอย่างที่ดีมาจัดทําโครงร่างของแนวปฏิบตั ิฯ นับว่าเป็ นไปตามหลักสากลและเหมาะสมที่จะ
ปฏิบตั ไิ ด้
จากการประชุมปรึกษาหารือของภาคี ทําให้ได้โครงร่างและจัดทําเป็ นร่างแนวปฏิบตั แิ ละคูม่ อื เพือ่ ใช้ใน
การสํารวจสภาพของตนเอง มีการประเมินสถานภาพด้านกายภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสถาปตั ยกรรม
คณะทํางานจัดเตรียมเครือ่ งมือในการทํางานให้ภาคีสง่ และรับผลการสํารวจสถานภาพ ได้ทางเว็บไซต์
และสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างสถานภาพของตนเองกับภาพรวมได้
ภาคีใช้ขอ้ มูลจากการสํารวจวิเคราะห์สถานภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน gap analysis เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ห้องปฏิบตั กิ ารตามลําดับความสําคัญและความเหมาะสมของแต่ละแห่ง ซึ่งเป็ นผลจากการทําแผนทีผ่ ลลัพธ์
(outcome mapping) ให้สอดคล้องกับร่าง “แนวปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร” และได้เกิดการ
ปรับปรุงเท่าทีเ่ วลา และงบประมาณอํานวย
2.3 ผลจากการดําเนิ นงาน
1. ได้ระบบการจัดการความปลอดภัย ที่ประกอบด้ว ย 7 องค์ป ระกอบที่เชื่อมโยงกัน พร้อม
เครื่องมือในการทํางาน คือ ระบบประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ ได้เว็บไซต์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการ
วิเคราะห์ชอ่ งว่างของสภาพความปลอดภัยทัง้ ระบบ ได้เครือ่ งมือในการประเมินสถานภาพด้านต่างๆ

2. ได้แนวปฏิ บตั ิ เพื่ อความปลอดภัยในห้ องปฏิ บตั ิ ก าร พร้อมดัชนีท่เี ป็ น ที่ยอมรับร่วมกัน โดย
จัดทําเป็ นเอกสาร 2 เล่ม เล่มแรก “แนวปฏิ บตั ิ เพือ่ ความปลอดภัยในห้องปฏิ บตั ิ การ” มีเนื้อหาโดยสรุปของ
กระบวนการและวิธีดําเนินงานด้านต่างๆ ของการพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร ให้ภาพรวมของ
องค์ประกอบทีท่ าํ ให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร แต่ละองค์ประกอบมีคาํ อธิบาย และความรูเ้ พิม่ เติมอยู่
ในภาคผนวก หัวข้อสังเขปประกอบด้วย
 ความสําคัญของความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมของห้องปฏิบตั กิ าร
 วัฒนธรรมความปลอดภัยสําหรับห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
 ผูเ้ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร
 ห้องปฏิบตั กิ ารปลอดภัย
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 หัวใจของการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร
 ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร
รายการของเอกสารความรูท้ อ่ี ยูใ่ นภาคผนวก ได้แก่
 ระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีและของเสีย และสารบบสารเคมี (Chemical Inventory)
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)
 ระบบการจํา แนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่เี ป็ นระบบเดียวกันทัวโลก
่
(Globally
Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals, GHS)
 การจัดเก็บสารเคมี
 การจัดการของเสีย
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตั กิ าร
 มาตรฐานและการบํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณ์
 การจัดการความเสีย่ ง
 ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานอุบตั เิ หตุ (Accident Report Form)
 ตัวอย่างระเบียบของห้องปฏิบตั กิ าร
 การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้กรณีฉุกเฉิน
 เอกสารคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน (Standard Operating Procedure, SOP)
 รายการทีค่ วรตรวจประเมิน
ส่วนเล่มที่ 2 “คู่มือการประเมิ นความปลอดภัยห้ องปฏิ บตั ิ การ” ประกอบด้วยรายการสํารวจสถานภาพใน
ลักษณะของ checklist พร้อมเกณฑ์และคําอธิบาย สอดคล้องกับหัวข้อของระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ของห้องปฏิบตั กิ ารในเล่มแรก เอกสาร 2 ฉบับนี้ เป็ นเครื่องมือทีน่ ําไปใช้ขบั เคลื่อนต่อได้โดยห้องปฏิบตั กิ ารอื่น
เพือ่ ประเมินความเสีย่ งด้านต่างๆ สําหรับพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารของตนเอง
3. ได้ตวั อย่างกระบวนการพัฒนาความปลอดภัยของภาคีทม่ี เี วทีให้ร่วมคิดร่วมทํา พร้อมกับการ
สร้างคนไปด้วย การสํารวจสภาพห้องปฏิบตั กิ ารด้วยตนเองตามคูม่ อื การประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ าร
เป็ นจุดเริม่ ต้นทีด่ ขี องการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย เมื่อรูว้ ่าอะไรคือปจั จัยทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน
ในแต่ละองค์ประกอบความปลอดภัย ก็สามารถระบุ ประเมินความเสีย่ งและจัดการพัฒนาให้เกิดความปลอดภัย
ได้
4. ได้ตวั อย่างของห้ องปฏิ บตั ิ การที่ได้พฒ
ั นายกระดับความปลอดภัยขึ้น เทียบกับก่อนหน้ าการ
ประเมินและปรับปรุง
5. ได้กระบวนการสร้างความตระหนัก ด้วยการเก็บ วิเคราะห์ขอ้ มูลและประจักษ์ดว้ ยตนเอง ความ
เป็ นภาคีทาํ ให้ได้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และได้ตวั อย่างดีๆ ไปปรับใช้
2.4. ข้อค้นพบและบทวิ เคราะห์
ข้อค้นพบและบทวิเคราะห์เป็ นผลพวงจากผลการดําเนินงาน ในภาพรวมเชิงกายภาพ พบว่าปญั หาที่
กระทบความปลอดภัยมากทีส่ ดุ คือ งานวิศวกรรม สุขาภิบาล และสิง่ แวดล้อม
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ลักษณะของห้องปฏิบตั กิ ารภาคีสมาชิก 13 ห้องปฏิบตั กิ าร ทีไ่ ด้รบั การสํารวจจากทีมงานสถาปนิก มี
ห้องปฏิบตั กิ ารร้อยละ 23.1 ทีเ่ ป็ นห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่ได้สร้างมาเพื่อเป็ นห้องปฏิบตั กิ ารแต่แรก ห้องปฏิบตั กิ าร
ส่วนใหญ่มสี ภาพอายุการใช้งานปานกลาง (5-15 ปี ) จนถึงสภาพเก่าทีม่ กี ารใช้งานมากกว่า 15 ปี ขน้ึ ไป ที่
สําคัญคือ มีเพียงร้อยละ 23.1 ของห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ หมดทีม่ รี ะบบการดูแลและรักษาสภาพของห้องปฏิบตั กิ าร
ที่เ ป็ น รูปธรรม ดังนัน้ สถานภาพของห้องปฏิบตั ิการในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ ในกลุ่ม ภาคีส มาชิก จึงเป็ น
ห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ร้างมาเพื่อเป็ นห้องปฏิบตั กิ ารในยุคแรกๆ อายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี และไม่มรี ะบบการ
ดูแลและรักษาสภาพทีเ่ ป็ นรูปธรรม
ข้อมูลทีว่ เิ คราะห์ได้น้ี สื่อให้เห็นถึงความเสีย่ งของห้องปฏิบตั กิ ารในภาพรวมเบื้องต้นทีไ่ ม่ได้รบั การ
ดูแลอย่างจริงจัง ดังนัน้ การยกระดับความปลอดภัยด้วยเครื่องมือของ ESPReL จะสามารถช่วยชี้จุดเสีย่ ง
อันตรายทีค่ วรได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็ นระบบและขัน้ ตอนได้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบความปลอดภัย
สําหรับ ESPReL checklists ด้านต่างๆ ทีไ่ ด้จดั ทําขึน้ นัน้ จากการวิเคราะห์เชิงลึกพบว่าร้อยละ 75
ของข้อคําถามทัง้ หมดเป็ นคําถามเชิงพฤติกรรม ขณะทีร่ อ้ ยละ 42 เป็ นคําถามเชิงกายภาพและเครื่องมือที่
ต้องการงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนา ซึง่ มีคาํ ถามทีบ่ ่งชีท้ งั ้ เชิงพฤติกรรมและกายภาพร้อยละ 17 ดัง
ภาพที่ 1

58%

พฤติ กรรม
Behaviors

17 %

25 %
Physical
factors
กายภาพ

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ESPReL checklists เปรียบเทียบคําถามเชิงพฤติกรรมและเชิงกายภาพ
ข้อวิเคราะห์น้ีแสดงผลชัดเจนว่า การปรับพฤติกรรมของผูท้ าํ งานในห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญยิง่
ดังนัน้ การใช้ “กระบวนการมีสว่ นร่วม” จึงเป็ นเครื่องมือทีจ่ ําเป็ นสําหรับการร่วมใจกันพัฒนาความตระหนักและ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้านความปลอดภัย และวัฒนธรรมความคิด
การสร้างภาคีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีม่ ี 20 แห่ง เข้าร่วม เป็ นโอกาสให้แต่ละห้องปฏิบตั กิ ารได้ประจักษ์ดว้ ย
ข้อมูลจริง ทีต่ นเองสํารวจจากรายการ checklist ในคู่มอื การประเมิน และยังเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยสูงสุดและ
ตํ่าสุดของภาพรวมดังภาพที่ 2 จนสามารถวิเคราะห์และเห็นแนวทางในการพัฒนา พบว่าปญั หาร่วมหลักๆ คือ
การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย และสภาพกายภาพทีแ่ ก้ไขได้ยาก ภาคีสมาชิกได้เห็นตัวอย่างดีๆ ร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว ได้เรียนรูต้ วั อย่างของความสําเร็จและจุดอ่อนของเพือ่ นร่วมภาคี
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1: การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 2.1: ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมี 2.2: การจัดเก็บสารเคมี 2.3: การเคลือ่ นย้ายสารเคมี
3.1: ระบบการจัดการข้อมูลของเสีย 3.2: การจัดเก็บของเสีย 3.3: การกําจัดของเสีย 4.1: งานสถาปตั ยกรรม 4.2: งานสถาปตั ยกรรมภายใน
4.3:งานวิศวกรรมโครงสร้าง 4.4: งานวิศวกรรมไฟฟ้า 4.5: งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม 4.6: งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
4.7: งานระบบฉุกเฉินและระบบพิเศษเฉพาะห้องปฏิบตั กิ าร 5.1: การจัดการความเสีย่ ง 5.2: การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้กรณีฉุกเฉิน
5.3: ข้อปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยโดยทัวไป
่
6: การให้ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร 7: การจัดการข้อมูลและเอกสาร

ภาพที่ 2 ผลวิเคราะห์ ความถีเ่ ฉลีย่ การประเมินตนเองของ 20 ห้องปฏิบตั กิ าร
ปญั หาใหญ่ของการสร้างความปลอดภัย คือการขาดความตระหนัก และสํานึกรับผิดชอบในทุกระดับ
ตัง้ แต่ผบู้ ริหาร หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ าร นิสติ นักศึกษา การดําเนินงานในโครงการนี้ พบว่าสําหรับห้องปฏิบตั กิ าร
ทีน่ ิสติ /นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น ความตระหนักรู้เกิดขึน้ นิสติ /นักศึกษาเกิดความสุขจากการ
มองเห็น และจากการใช้ปญั ญา มีความรูส้ กึ ว่าถูกท้าทาย ถ้าหัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารหรืออาจารย์ไม่ได้มสี ่วนร่วม
อย่างเข้มข้น ก็จะไม่ได้ประสบการณ์การเรียนรูน้ ้ี ความตระหนักและสํานึกต่อความปลอดภัยในภาพรวมยังไม่
เกิดเนื่องจากขาดพลังการขับเคลื่อนและขยายผลจากผูน้ ํ า ดังนัน้ บุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั กิ ย็ งั คงถือว่างานนี้เป็ น
ภาระเพิม่ เติมจากภาระงานทีม่ ากพออยูแ่ ล้ว
โครงการได้คาํ นึงถึงการทําให้เกิดความยังยื
่ น ด้วยการสร้างเชิงระบบ สร้างเครื่องมือการทํางาน สร้าง
คน และวิธีส ร้า งการกระตุ้ น ความตระหนั ก จากกรณี ศึก ษาชี้ช ัด เจนว่ า การพัฒ นาความปลอดภัย ของ
ห้องปฏิบตั ิการ มีทงั ้ ฐานของคนในห้องปฏิบตั ิการที่มฉี ันทะร่วมกันสร้างกติกา ดูแลกันเอง ควบคู่กบั การมี
นโยบายและแผนร่วมกันในระดับหน่ วยงาน เช่น ภาควิชา กําหนดตัวชีว้ ดั ในระบบประกันคุณภาพและพัฒนา
เชิงระบบ ความยังยื
่ นจะเกิดจาก 2 แนวทางนี้สนับสนุนซึง่ กันและกันอย่างสมดุล
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3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
3.1 บทสรุป
โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ นี้ไม่ใช่โครงการวิจยั ทัวไป
่ แต่เป็ นงานวิจยั เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบาย ทีป่ รึกษาโครงการในฐานะเป็ นแกนประสานให้เกิดผลงาน ติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างคุณค่าให้กบั การพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร โครงการในลักษณะนี้เป็ นการวิจยั แบบ R&D
คือ สร้างความรู้และกระบวนการ และได้ใช้ผลที่สร้างขึ้นนี้เอง จึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายใน ที่
สามารถเกิดได้อย่างต่อเนื่องถ้าสถานการณ์อาํ นวย (การสนับสนุน) ภาคีทเ่ี ข้าร่วมระยะแรก จะกลายเป็ นพีเ่ ลี้ยง
ให้กบั สมาชิกใหม่ได้
ในอนาคตหากยัง คงความเข้ม ข้น ของกิจ กรรมร่ ว มของภาคีส มาชิก ได้ เช่ น เวทีแ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ พัฒนาความรู้ ด้วยการมี “Catalyst Forum” ความยังยื
่ นของการพัฒนาความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบตั กิ ารย่อมเกิดขึน้ ได้
การจัดทํา “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศไทย” ได้ตอบ
คําถามว่าการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิการจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรอย่าง
ยังยื
่ นได้นนั ้ ต้องมาจากการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องความปลอดภัย ทีส่ อดแทรกอยู่ในการทํางานทุกขัน้ ตอน
ของทุกคนในทุกหน้าที่ กุญแจสําคัญของการสร้างความปลอดภัยคือทุกคนมีจริยธรรมในการทํางาน รูห้ น้าที่ มี
ความตระหนักและรับผิดชอบต่อการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องตนพร้อมทัง้ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของผูอ้ น่ื องค์ประกอบทีส่ าํ คัญอีกประการหนึ่ง การริเริม่ และการสนับสนุนจากผูน้ ําองค์กรทุกระดับ ซึง่ หมายถึง
หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ าร คณบดี อธิการบดี หรือผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ ชี ่อื เรียกเป็ นอย่างอื่น ความมุ่งมันและความ
่
พยายามอย่างต่อเนื่องระยะยาวของผูบ้ ริหารในการสร้างความมันใจให้
่
แก่บุคลากรในองค์กรว่า เขาได้รบั ความ
ห่วงใยและได้รบั การดูแลให้สามารถทํางานอย่างปลอดภัยตลอดเวลา
3.2 ข้อเสนอแนะ
การดําเนินโครงการระยะปี ท่ี 1 ได้สร้างความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสําหรับ วช. ในการ
ขยายผล และสนับสนุนผลักดันด้วยมาตรการสิง่ จูงใจต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการยอมรับเชิงระบบ โดยสรุปดังนี้
มาตรการ

วัตถุประสงค์

เหตุผล

ผลลัพธ์

สร้างความเข้มแข็ง คงความมุง่ มัน่
ของกลุม่ ESPReL กระตือรือล้น ของภาคี
อย่างต่อเนื่อง

- เมือ่ มีกจิ กรรมทีม่ สี ว่ นร่วมพร้อมกับการ
สร้างความรูใ้ หม่จะช่วยให้การเกาะกลุ่ม
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นหน่วย
สนับสนุน ประสานงานทัง้ เชิง
วิชาการ และ logistic
เพือ่ ให้สามารถดําเนินการได้
อย่างยังยื
่ น

ขยายผล

เพือ่ ความต่อเนื่องจนเห็นผลลัพธ์

ภาคีสมาชิกในปีแรก 4- 5
ห้องปฏิบตั กิ าร สามารถ
สร้างเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ าร

สร้างพลังขับเคลือ่ น
นโยบาย
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มาตรการ

วัตถุประสงค์

เหตุผล

ขยายผล

สร้างแรงจูงใจ

เพือ่ กระตุน้ ให้มกี ารพัฒนาความปลอดภัย
ของห้องปฏิบตั กิ ารมากขึน้

กําหนดเป็ น
นโยบาย
เพือ่ การ (บังคับ)
ใช้ระดับในต่างๆ

ระดับชาติ
เพือ่ ให้มรี ะบบการจัดการ
ความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารในประเทศ
ระดับองค์กร
เพือ่ ให้มรี ะบบการจัดการ
ความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารขององค์กร
เพือ่ ให้เกิดเป็ น จุดแข็ง
ของประเทศ และภูมภิ าค

มีช่องว่างทางกฎหมายทีด่ แู ลไม่ถงึ ความ
ปลอดภัยในภาครัฐและสถานศึกษา

การกํากับดูแล

สร้างความยังยื
่ น

ทําให้เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย

สร้าง / ขยายการสร้าง
ความตระหนัก

มีโครงสร้างรองรับ

การรวมตัวกันทํางานย่อมเป็ นพลังในการ
ขับเคลือ่ นนโยบาย ซึง่ ต้องการทัง้ ส่วน
สนับสนุนและกําหนดเป็ นนโยบาย
- ยังขาดหน่วยรองรับในการกํากับดูแลและ
พัฒนาต่อไป
- มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เชิงธุรกิจเปิด
มากขึน้ โดยเฉพาะในเมือง
- มาตรการกํากับดูแลห้องปฏิบตั กิ าร ธุรกิจ
การเรียนการสอน และ อืน่ ๆ (ไม่แบ่งแยก
เป็ นส่วนๆ )
- ความยังยื
่ นจะเกิดได้เมือ่ ความปลอดภัย
เป็ นสํานึกของทุกคน จนการปฏิบตั งิ าน
อย่างปลอดภัยเป็ นวัฒนธรรมของคนและ
องค์กร
- ความปลอดภัยเกิดขึน้ ได้ดว้ ยจิตสํานึก
จากการมองเห็นความเสีย่ งด้วยตนเอง
เครือ่ งมือต่างๆ ทีไ่ ด้ทาํ ขึน้ แล้ว สามารถ
นําไปใช้ได้
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนของผูร้ บั ผิดชอบ
และภาระหน้าที่

ผลลัพธ์
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ
และเครือ่ งมือของ ESPReL
เพือ่ ยกระดับความปลอดภัย
ของห้องปฏิบตั กิ ารเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 5 เครือข่าย/ภาคี
สมาชิก ตามความสามารถ
ของหน่วยงานทีส่ นับสนุน
เกิดมาตรการ ทางกฎหมาย
ระเบียบปฏิบตั ิ หรือข้อบังคับ
ทัง้ ส่วนสนับสนุน และ
บทลงโทษ
ข้อกําหนดและตัวชีว้ ดั ของ
หน่วยสนับสนุนการวิจยั และ
หน่วยงานระดับปฏิบตั ิ
หน่วยงานกลาง (ของ
ประเทศ) ดูแลรับผิดชอบ/
ประสานงาน

ลดจํานวนอุบตั เิ หตุและความ
เสียหายจากการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการทํางานอย่าง
ปลอดภัย

โครงสร้างของแต่ละองค์กรที่
สอดรับกับโครงสร้างของ
หน่วยงานกลาง (ของ
ประเทศ)

ทัง้ นี้ ข้อเสนอเหล่า นี้ต้องการการผลักดัน จนเกิดเป็ น นโยบายและการปฏิบ ัติจ ริง โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น หน่ วยงานสนับสนุ นทุน
วิจยั สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีด่ แู ลระบบมาตรฐานของชาติ
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โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
หองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิ บตั ิ การวิ จยั ในประเทศไทย
ที่ ปรึกษา
รศ. ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา

รศ. สุชาตา ชินะจิตร
รศ. ดร. พรพจน์ เปี่ ยมสมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยข้อสนเทศวัตถุอนั ตรายและความปลอดภัย
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีป่ รึกษาโครงการฐานข้อมูลและความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัย
ด้านสารเคมีและของเสียอันตราย
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ. ดร. สมพร กมลศิรพิ ชิ ยั พร

นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล
รศ. ดร. เอมอร เบญจวงศ์กลุ ชัย
นายวินิต ณ ระนอง
รศ. ดร. เก็จวลี พฤกษาทร
รศ. ดร. สุกญ
ั ญา สุนทรส
นางสาววรรณี พฤฒิถาวร

ผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒโิ ครงการฯ
ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒโิ ครงการฯ
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒโิ ครงการฯ
สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทํางาน
ผศ. ดร. เสาวรัตน์ จันทะโร
ผศ. ฉัตรชัย วิรยิ ะไกรกุล
ผศ. ดร. วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ ์
นางสาวขวัญนภัส สรโชติ

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาสถาปตั ยกรรม คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาสถาปตั ยกรรม คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคีห้องปฏิ บตั ิ การ
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิ บตั ิ การวิ จยั ในประเทศไทย
ลําดับ
ห้องปฏิ บตั ิ การ
1 Plant Science and
Analysis

หัวหน้ าห้องปฏิ บตั ิ การ
รศ.ดร. อรพิน เกิดชูชน่ื

2

Plant extract and
Essential Oil

รศ.ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

3

หน่วยวิจยั เคมีอนิ ทรีย์
สังเคราะห์
Cyanobacterial
Biotechnology
หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั แป้ง
และไซโคลเดกซ์ทริน
ศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะ
ทางด้านอณูชวี วิทยา
และจีโนมกุง้
วิจยั ด้านการสกัด

รศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์

4
5
6

7
8
9

10
11

12
13

10

ศ.ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ ์
ศ.ดร. เปี่ ยมสุข พงษ์สวัสดิ ์
ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร

หน่ วยงาน
สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สายวิชาเทคโนโลยีชวี เคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิจยั ปิ โตรเคมี
ผศ.ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Environmental Chemical รศ.ดร. ประเสริฐ ภวสันต์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Engineering & Biochemical
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Laboratory
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิจยั เคมีสงั เคราะห์
รศ. ดร. สุภา หารหนองบัว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยวิจยั มลพิษและการ
ผศ.ดร. นเรศ เชือ้ สุวรรณ
สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม สํานักวิชา
จัดการทรัพยากร
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
วิจยั เนื้อเยือ่ อนินทรีย์
ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ ์ ภวสันต์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิจยั Cell signaling and
ผศ.ทพ.ดร. จีรสั ย์ สุจริตกุล
ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์
Protein function
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคีห้องปฏิ บตั ิ การ
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิ บตั ิ การวิ จยั ในประเทศไทย
ลําดับ
ห้องปฏิ บตั ิ การ
14 ฝา่ ยเภสัชและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
15 C306 อาคารเคมี

หัวหน้ าห้องปฏิ บตั ิ การ
ดร.ชุลรี ตั น์ บรรจงลิขติ กุล
ผศ.ดร. นภา ตัง้ เตรียมจิตมัน่
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสขุ
น.ส. ศิรนิ ภา ศรีทองทิม

16

ส่วนมาตรฐานและ
รับรองระบบ

17

ทดสอบสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในอากาศ

ดร. หทัยรัตน์ การีเวทย์

18

ไดออกซิน

น.ส. รุจยา บุณยทุมานนท์

19

การวิจยั
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

อาจารย์ ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร

20

NCE-EHWM

น.ส. ฉันทนา อินทิม

หน่ วยงาน
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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