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คานาและคาขอบคุณ
เอกสำร “บนเส้ นทางระบบมาตรฐานความปลอดภัยห้ องปฏิ บตั ิ การ” ฉบับนี้เป็ นบทสรุป
ภำพรวมโดย รองศำสตรำจำรย์สุชำตำ ชินะจิตร จำกผลกำรดำเนินงำนของ “โครงกำรยกระดับมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั ในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research
Laboratory in Thailand, ESPReL)” ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.) มอบหมำยให้ศูนย์
ควำมเป็ น เลิศ แห่ ง ชำติ ด้ ำ นกำรจัด กำรสิ่ง แวดล้ อ มและของเสีย อัน ตรำย (ศสอ.) ส ำนั ก พัฒ นำ
บัณฑิตศึกษำและวิจยั ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) เป็ นทีป่ รึกษำดำเนินกำรระหว่ำงปี พ.ศ.
2554-2556 สร้ำงควำมพร้อมเพื่อกำรประกำศเป็ นนโยบำยส่งเสริมควำมปลอดภัยต่อไป ด้วยหวังว่ำกำร
จัดกำรควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ำรจะเป็ นจริงขึน้ และไม่เป็ นประเด็นซุกใต้ พรมอีกต่อไป อย่ำงไรก็
ดี ในสภำพกำรณ์ปจั จุบนั ยังไม่สำมำรถกำหนดเป็ นระบบมำตรฐำนได้ แต่แนวทำงที่ดำเนินกำรภำยใต้
โครงกำรวิจยั เป็ นกำรปูทำงไปสู่ควำมเป็ นระบบมำตรฐำนได้ในอนำคต กำรให้ควำมสำคัญกับเรื่องนี้จงึ
เป็ นภำรกิจสำคัญระดับนโยบำย ตัง้ แต่ วช. มหำวิทยำลัย คณะ ภำควิชำ หรือหน่ วยงำนอื่นทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ำยกัน ทีจ่ ะตอบสังคมได้ว่ำ วช. สถำบันกำรศึกษำ หรือหน่ วยงำน มีควำมรับผิดชอบและเป็ นตัวอย่ำง
ทีถ่ ูกต้อง ควำมร่วมมือร่วมใจกันผลักดันให้เกิดควำมปลอดภัยขึน้ จริงในห้องปฏิบตั กิ ำรเป็ นกำรแสดงถึง
ควำมห่วงใยในบุคลำกรขององค์กรอย่ำงจริงใจ อีกทัง้ ยังส่งผลถึงภำพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย
นอกจำกเอกสำรฉบับนี้ ในปี พ.ศ. 2555 รองศำสตรำจำรย์สุชำตำได้จดั ทำเอกสำร “ความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร: พัฒนาได้อย่างไร - ใช้จริยธรรมสร้างความตระหนักรูส้ ่วู ฒ
ั นธรรม” โดยสกัด
สำระสำคัญจำกรำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรฯ ระยะที่ 1 เพื่อเผยแพร่ในวงกว้ำง ด้วยหวังว่ำจะสำมำรถ
สื่อสำรไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนให้ช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ำรจำก
กำรประพฤติปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมในองค์กร อย่ำงไรก็ตำมกำรดำเนินงำนให้เกิดผลที่เป็ นรูปธรรม
จำเป็นต้องมีกระบวนกำรพัฒนำรูปแบบกำรดำเนินงำนโดยควำมร่วมมือกันในกำรประสำนกลยุทธ์ แผน
กิจกรรมทัง้ ที่มอี ยู่แล้วในปจั จุบนั และที่ควรจะมีใ นอนำคต เพื่อ ไม่ใ ห้เ กิด ควำมซ้ ำซ้อ นและสิ้นเปลือ ง
งบประมำณเกินกว่ำผลทีจ่ ะได้ในกำรยกระดับควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั ในประเทศต่อไป
ขอขอบพระคุ ณ ศำสตรำจำรย์ น ำยแพทย์สุ ท ธิพ ร จิต ต์ ม ิต รภำพ เลขำธิก ำรส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (ลวช.) ซึ่งเป็ นผู้มวี สิ ยั ทัศน์ ริเริม่ และมุ่งมันที
่ ่จะทำให้เกิดนโยบำยควำม
ปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั ในประเทศไทย โดยสนับสนุ นให้เกิดกำรพัฒนำระบบดูแลกำรดำเนินงำน
วิจยั ให้เป็นไปอย่ำงมีจริยธรรมและปลอดภัย เริม่ จำกกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรวิจยั ในคน แนวปฏิบตั เิ พื่อ
ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ สำหรับกำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีชวี ภำพสมัยใหม่หรือพันธุวศิ วกรรม
เป็ น ต้น สำหรับ “โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้อ งปฏิบ ัติกำรวิจ ยั ในประเทศไทย ”
(Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) นี้ นอกจำกจะ
เป็ นผู้รเิ ริม่ และให้กำรสนับสนุ นแล้ว ท่ำน ลวช. ยังสนใจติดตำมในทุกโอกำสที่ทำได้ นอกจำกนี้
ขอขอบคุณผู้บริหำรและบุคลำกรทุกท่ำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติท่ไี ด้ให้ควำมสะดวก
ในกำรดำเนินงำนอย่ำงดีมำโดยตลอด

กำรดำเนินงำนโครงกำรนี้สำเร็จลงได้ดว้ ยกำรสนับสนุ น กำรให้ควำมสะดวก และกำรอนุ ญำตให้
ใช้สถำนทีข่ องผูบ้ ริหำรหน่วยงำนหลำยท่ำนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยโดยเฉพำะ ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
ดร. สมพร กมลศิรพิ ชิ ยั พร ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็ นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมและของเสีย
อันตรำย รองศำสตรำจำรย์ ดร. พรพจน์ เปี่ ยมสมบูรณ์ รองอธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ
ศำสตรำจำรย์ ดร. สุพจน์ หำรหนองบัว คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ซึ่งคณะผูด้ ำเนินงำนขอขอบคุณเป็ น
อย่ำงสูงมำ ณ ทีน่ ้ี
ขอขอบคุณคณะผูท้ ำงำนทุกกลุ่มทุกท่ำนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ รองศำสตรำจำรย์สุ ชำตำ ชินะจิตร
และรองศำสตรำจำรย์ ดร. พรพจน์ เปี่ ยมสมบูรณ์ ที่ได้ให้แนวคิด คำปรึกษำ และร่วมเป็ นคณะทำงำน
อย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่องจนงำนโครงกำรนี้สำเร็จลงด้วยดีและมีผลผลิตเกินกว่ำทีค่ ำด
รองศำสตรำจำรย์ ดร. วรำพรรณ ด่ำนอุตรำ
หัวหน้ำโครงกำรฯ
มีนำคม 2556
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บนเส้นทางระบบมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิ บตั ิ การ
รองศำสตรำจำรย์ สุชำตำ ชินะจิตร
ความสาคัญของห้องปฏิ บตั ิ การ
หลักกำรและเหตุผลทีจ่ ะทำให้เกิดควำมปลอดภัยต่อสุขอนำมัยและสิง่ แวดล้อมเป็ นกระแสโลกที่
สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องกำรผลิตในโรงงำนหรือควำมมันใจในสิ
่
นค้ำจึงทำให้เกิด
ระบบกำรรับรองคุณภำพและควำมปลอดภัยของสินค้ำในระดับสำกลขึน้ ประเทศทีไ่ ม่สำมำรถปฏิบตั ใิ ห้
สอดคล้องกับระบบที่ได้รบั กำรยอมรับจึงอยู่ในฐำนะเสียเปรียบทัง้ ในเชิงกำรค้ำ เศรษฐกิจ และสังคม
สถำนกำรณ์ควำมเสียเปรียบก็จะทวีควำมรุนแรงเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ หำกผู้เกี่ยวข้องในประเทศนัน้ ๆ ไม่ให้
ควำมสนใจกับกำรเปลีย่ นแปลงของกระแสโลก กำรผลิตสินค้ำทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมต้องใช้ควำมรูใ้ หม่
จำกผลงำนวิจยั ทีส่ ่วนใหญ่กต็ อ้ งอำศัยห้องปฏิบตั กิ ำรทำงวิทยำศำสตร์เป็นเครือ่ งมือ
ในประเทศพัฒนำแล้วกำรทำงำนด้วยควำมปลอดภัยได้เกิดขึน้ จนเป็ นวัฒนธรรมของกำรทำงำน
ที่ผู้ปฏิบตั ิมคี วำมตระหนัก รู้ กฎระเบียบหลำยรำยกำรก็เ ป็ นไปเพื่อกำรป้องกันเหตุ อ ันไม่ควรเกิดขึ้น
พร้อมทัง้ มีมำตรกำรกำกับดูแลควำมปลอดภัยในขัน้ ตอนต่ำงๆ รวมทัง้ ยังมีมำตรฐำนด้ำนสุขภำพและ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ข้มข้นขึน้ เรือ่ ยๆ ในระบบกำรศึกษำก็ได้มกี ำรปลูกฝงั วิธที ำงำนอย่ำงปลอดภัยในทุกระดับ
ผู้จบกำรศึกษำจึงได้รบั กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ และเห็นตัวอย่ำงที่ถูกต้องเมื่อออกไปประกอบอำชีพ
และเป็ นพืน้ ฐำนของแนวคิดของกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ นของยุค “green economy” ด้วย ห้องปฏิบตั กิ ำร
วิจยั เป็ นเหมือนโรงงำนเล็กๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับคนทำงำนหลำยกลุ่ม มีทงั ้ นักวิจยั นิส ิต นักศึกษำ ช่ำง
เทคนิค ตลอดจนผูด้ ูแลทำควำมสะอำด ผลผลิตจำกโรงงำนนี้เป็ นผลงำนทำงวิชำกำรซึง่ อำจเป็ นผลกำร
ทดลอง ผลกำรวิเครำะห์ทดสอบ หรือผลงำนตีพมิ พ์ในวำรสำร ผลงำนจะเป็ นที่ยอมรับได้ ก็ต้องมำจำก
สถำนที่ผลิตที่ไว้ใจได้ในแง่ของคุณภำพ และสภำพกำรทำงำนที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมำยถึงกำรดูแลควำม
ปลอดภัยของคนทำงำนและไม่ทำลำยสิ่ง แวดล้อ ม ควำมปลอดภัยจึงเป็ นส่ ว นสำคัญ ส่ ว นหนึ่งใน
ห้องปฏิบตั กิ ำร จำเป็ นที่ทุกคนต้องคำนึงถึงตลอดเวลำ กำรวิเครำะห์ควำมเป็ นอันตรำยก็เป็ นส่วนหนึ่ง
ของปฏิบตั กิ ำรและมีควำมสำคัญเท่ำๆ กับระเบียบวิธที ำงวิทยำศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำวิจยั ในห้องปฏิบตั กิ ำรทำงวิทยำศำสตร์จงึ จำเป็ นต้องคำนึงถึง ปจั จัยสาคัญ 2
ประการคือ ความน่ าเชื อ่ ถือได้ของการดาเนิ นงาน เพื่อให้ผลของกำรศึกษำค้นคว้ำเป็ นที่ยอมรับ และ
การดาเนิ นงานด้วยความปลอดภัย กำรวิเครำะห์วจิ ยั ต้องทำตำมหลักของกำรปฏิบตั กิ ำรทีด่ เี พื่อให้ผู้
วิเครำะห์วจิ ยั และผูเ้ กี่ยวข้องมีควำมปลอดภัย อีกทัง้ กระบวนกำรวิจยั ทีเ่ ลือกใช้ก็ควรก่อให้เกิดของเสีย
อันตรำยและกำรแพร่กระจำยของสำรเคมีส่สู งิ่ แวดล้อมน้อยทีส่ ุด
สำหรับประเทศไทย แม้จะมีกฎหมำยหลักสำหรับควบคุมกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก และกำรมีไว้ใน
ครอบครองวัต ถุอ ันตรำยคือ พระรำชบัญ ญัติวตั ถุอนั ตรำย พ ศ . 2535 แต่ กฎหมำยฉบับดังกล่ ำวมี
ข้อยกเว้นกำรปฏิบตั ิให้กบั หน่ วยงำนรำชกำรซึ่งรวมถึงสถำบันกำรศึกษำด้วย สำหรับพระรำชบัญญัติ
1

ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 แม้ว่ำ มำตรำ 3(1) จะยกเว้น
กำรบังคับใช้แก่หน่ วยงำนรำชกำร แต่มำตรำ 3(2) ได้ระบุไว้ว่ำ “ให้ส่วนราชการ ฯลฯ จัดให้ม ี มาตรฐาน
ในการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานในหน่ วยงานของตนไม่
ตา่ กว่ามาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี ”
ดังนัน้ ในภำครำชกำรและสถำบันกำรศึกษำแม้จะไม่มขี อ้ ปฏิบตั แิ ละบทลงโทษปรำกฏเป็ นกฎหมำย ผูน้ ำ
หน่ วยงำนหรือสถำบันก็ต้องมีหน้ำที่เชิงจริยธรรมและควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนให้แก่คนในองค์กร และรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อม พร้อมกับกระตุ้นให้บุคลำกรทุกระดับในองค์กร
เกิดควำมตระหนักรูแ้ ละมีจริยธรรมในกำรปฏิบตั จิ ริงจนเกิดเป็นวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในองค์กร
วัฒนธรรมความปลอดภัย
อำจกล่ำวได้ว่ำในประเทศทีพ่ ฒ
ั นำแล้วกำรทำงำนด้วยควำมปลอดภัยเป็ นวัฒนธรรมทีผ่ ปู้ ฏิบตั มิ ี
ควำมตระหนักรู้ มีกำรพัฒนำกฎระเบียบเพื่อกำรป้องกันเหตุอนั ไม่ควรเกิดขึน้ พร้อมทัง้ มีมำตรกำรและ
กฎหมำยกำกับดูแลควำมปลอดภัยในขัน้ ตอนต่ำงๆ สำหรับประเทศไทยนัน้ ยังขำดแบบอย่ำงที่ดี ของ
กำรจัดกำรควำมปลอดภัย แม้แต่ในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งควรจะเป็ นแบบอย่ำงที่ถูกต้องก็ยงั ไม่ได้ให้
ควำมส ำคัญ ในระดับ ต้ น ๆ กับ กำรบริห ำรจัด กำรให้ ม ีม ำตรกำรกำรจัด กำรควำมปลอดภัย ของ
ห้องปฏิบตั ิกำรอย่ำงเป็ นรูปธรรม และไม่เน้ นกำรทำตัวอย่ำงในกำรปฏิบตั ิจริง จนเกิดวัฒนธรรมและ
จริยธรรมในกำรทำงำน ทำให้นักวิจยั นักวิเครำะห์ ขำดควำมระมัดระวังในกำรใช้สำรอันตรำย และขำด
ควำมตระหนัก ในกำรทิ้งของเสียอันตรำยจำกห้อ งปฏิบตั ิก ำรสู่ส ิ่งแวดล้อ ม มีโ อกำสเสี่ย งที่จะได้ร บั
อันตรำยทัง้ ร่ำงกำยและสุขภำพจำกสำรอันตรำยต่ำงๆ และขำดควำมรับผิดชอบต่อสังคม จึง ควรมีกำร
ดำเนินงำน เพื่อ ให้ทุก ภำคส่ ว นให้ค วำมสำคัญ กับเรื่อ งควำมปลอดภัยของห้อ งปฏิบตั ิกำร เช่น กำร
กำหนดเป็ นนโยบำยในระดับหน่ วยงำน ให้มกี ำรร่วมมือกันระหว่ำงผูบ้ ริหำรและผูป้ ฏิบตั ทิ ุกระดับในกำร
สร้ำงควำมตระหนัก กำรปลูกจิตสำนึก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องที่เป็ นนักวิจยั นั กวิเครำะห์ รวมทัง้ ผู้สอน มี
ควำมรูก้ ำรจัดกำรควำมปลอดภัยและปฏิบตั จิ ริงเป็นตัวอย่ำง และเกิดสำนึกเรื่องกำรเป็ นผูน้ ำในกำรทำให้
มีควำมปลอดภัยสำหรับกำรทำงำนในชีวติ จริง สถำบันกำรศึกษำจึงควรเป็ นจุดตัง้ ต้นในกำรผลิตบุคลำกร
ทีม่ สี ำนึกต่อควำมปลอดภัยทัง้ ของตนเอง ของผูอ้ ่นื รวมทัง้ สิง่ แวดล้อมด้วย
แนวทางการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิ บตั ิ การวิ จยั
สำนัก งำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่ งชำติ (วช.) ได้สนับสนุ นกำรดำเนินงำน “โครงกำรยกระดับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั ในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice of
Research Laboratory in Thailand, ESPReL) โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำเป็ นนโยบำยระดับชำติ และ
เสนอแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดวัฒนธรรมกำรทำงำนในห้องปฏิบตั กิ ำรอย่ำงปลอดภัยทัง้
ต่อตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง กำรสร้ำงจิตสำนึกของนักวิจยั นักวิเครำะห์ และนักวิทยำศำสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องให้
ตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมโดยรวม
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ศูน ย์ค วำมเป็ น เลิศ แห่ ง ชำติด้ำ นกำรจัด กำรสิ่ง แวดล้อ มและของเสีย อัน ตรำย ออกแบบกำร
ดำเนินงำนโครงกำรให้ม ี 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนทีเ่ ป็ นรูปธรรมซึง่ เป็ นเครื่องมือใช้ในกำรขับเคลื่อน กับส่วน
ของกระบวนกำรด้วยกำรสร้ำงภำคีให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละขับเคลื่อนต่อไปได้ระหว่ำงทำงก็ได้
สร้ำงเครือ่ งมือในกำรทำงำน สร้ำงคน และสร้ำงควำมตระหนักรูส้ อดแทรกพร้อมกันไป
การพัฒนาความปลอดภัย

ส่วนที่ เครค่องมคอ 1
- แนวปฏิบตั ิ
- เครือ่ งมือสำรวจสถำนภำพห้องปฏิบตั กิ ำร
- ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยฯ ผ่ำนเว็บไซต์

ส่วนที่ 2
- ภำคี
หอ้ งปฏิบตั กิ ำร
กระบวนการ
- กระบวนกำรพัฒนำภำคี

กรอบคิดขององค์ประกอบของห้องปฏิบตั กิ ำรปลอดภัย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบทีเ่ ชื่อมโยง
กันอย่ำงเป็นระบบประกอบด้วย 1) กำรบริหำรระบบจัดกำรควำมปลอดภัย 2) ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี
3) ระบบกำรจัดกำรของเสีย 4) ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบตั กิ ำร อุปกรณ์และเครือ่ งมือ 5) ระบบ
กำรป้องกันและแก้ไขภัยอันตรำย 6) กำรให้ควำมรูพ้ น้ื ฐำนเกีย่ วกับควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ำร และ
7) กำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำร

แผนภำพที่ 1 องค์ประกอบของห้องปฏิบตั กิ ำรปลอดภัย
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ส่ วนที่ 1 เครื่อ งมือ ทำงำน ประกอบด้วย เอกสำร 3 เล่ ม ที่ส ำมำรถเข้ำถึงได้ท่เี ว็บไซต์
www.chemtrack.org/Message/F49-1.pdf และ ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิกำรผ่ำน
ระบบเว็บไซต์ www.chemtrack.org/esprel
เ อ ก ส ำ ร เ ล่ ม ที่ 1 “ แ น ว ป ฏิ บั ติ เ พค่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ”
http://www.chemtrack.org/Doc/F622.pdf
มีเนื้อหำโดยสรุปของกระบวนกำรและวิธดี ำเนินงำนด้ำน
ต่ำงๆ ของกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ำร ให้ภำพรวมขององค์ประกอบทีท่ ำให้เกิดควำม
ปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ำร แต่ละองค์ประกอบมีคำอธิบำย และควำมรูเ้ พิม่ เติมในภำคผนวก ส่วน
เ อ ก ส ำ ร เ ล่ ม ที่ 2 “ คู่ มื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ”
http://www.chemtrack.org/Doc/F623.pdf ประกอบด้วยรำยกำรสำรวจสถำนภำพในลักษณะของ
checklist พร้อมเกณฑ์และคำอธิบำย สอดคล้องกับหัวข้อของระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยของ
ห้องปฏิบตั กิ ำรในเล่มแรก เอกสำร 2 ฉบับนี้ เป็นเครือ่ งมือทีน่ ำไปใช้ขบั เคลื่อนต่อได้โดยห้องปฏิบตั กิ ำร
อื่น เพื่อประเมินควำมเสีย่ งด้ำนต่ำงๆ สำหรับพัฒนำควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ำรของตนเอง
สำหรับเอกสำรเล่มที่ 3 “ความปลอดภัยของห้ องปฏิ บตั ิ การ : พัฒนาได้ อย่างไร – ใช้
จริ ยธรรมสร้างความตระหนักรู้ส่วู ฒ
ั นธรรม” http://www.chemtrack.org/Doc/F624.pdf เป็ นเอกสำร
ทีส่ รุปเพื่อสื่อสำรแนวคิดวิธปี ฏิบตั ทิ จ่ี ะนำไปสู่นโยบำย
ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ผ่ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.chemtrack.org/esprel เป็ นเว็บไซต์ให้ห้องปฏิบตั ิกำร ใช้สำรวจสภำพของตนเองตำม checklist
บันทึกข้อมูล เพื่อประเมินเป็ นภำพเชิงวิเครำะห์ถงึ จุดแข็ง และจุดอ่อน (gap analysis) ขององค์ประกอบ
ควำมปลอดภัยทัง้ 7 ด้ำนได้แบบทันที (real time) มีควำมเป็ นอิสระตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด นอกจำกจะ
ได้ผลวิเครำะห์ของตนเองแล้วยังสำมำรถเปรียบเทียบกับภำพรวมของห้องปฏิบตั กิ ำรที่ เข้ำร่วมใส่ขอ้ มูล
ได้ ให้เห็นค่ำเฉลี่ย ค่ำสูงสุด ต่ ำสุด ของควำมถี่ด้ำนต่ำงๆของ checklist เอื้อประโยชน์ให้ผู้ใช้งำนระดับ
ต่ำงๆ เช่น ระดับห้องปฏิบตั กิ ำร ระดับหน่ วยงำน ทีม่ หี ลำยส่วนงำนหรือหลำยห้องปฏิบตั กิ ำร รวมทัง้ กำร
ใช้งำนสำหรับผูบ้ ริหำรและผูก้ ำหนดนโยบำย เพื่อกำรวำงแผนและกำรจัดสรรงบประมำณ รำยกำรสำรวจ
สถำนภำพในลักษณะของ checklist ใน “คู่มือการประเมิ นความปลอดภัยห้ องปฏิ บตั ิ การ” ได้รบั กำร
ทดลองใช้โดยภำคีสมำชิก 2 รุ่น ผลกำรใช้ checklist ของภำคีสมำชิกรุ่นแรกจำนวน 20 รำย ทีส่ มัครใจ
เข้ำร่วมโครงกำรได้ผลดังแสดงในแผนภาพที่ 2 สำหรับผลกำรใช้ checklist ของภำคีสมำชิกรุ่นที่ 2
จำนวน 22 ห้องปฏิบตั กิ ำรพบว่ำมีค่ำควำมถีเ่ ฉลีย่ ของแต่ละประเด็นควำมปลอดภัยคล้ำยคลึงกัน และผล
กำรเปรียบเทียบควำมถีจ่ ำกกำรใช้ checklist ของภำคีสมำชิกทัง้ 2 รุน่ แสดงในแผนภาพที่ 3
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1: กำรบริหำรระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย 2.1: ระบบกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมี 2.2: กำรจัดเก็บสำรเคมี 2.3: กำรเคลือ่ นย้ำยสำรเคมี
3.1: ระบบกำรจัดกำรข้อมูลของเสีย 3.2: กำรจัดเก็บของเสีย 3.3: กำรกำจัดของเสีย 4.1: งำนสถำปตั ยกรรม 4.2: งำนสถำปตั ยกรรมภำยใน
4.3:งำนวิศวกรรมโครงสร้ำง 4.4: งำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 4.5: งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลและสิง่ แวดล้อม 4.6: งำนวิศวกรรมระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ
4.7: งำนระบบฉุกเฉินและระบบพิเศษเฉพำะห้องปฏิบตั กิ ำร 5.1: กำรจัดกำรควำมเสีย่ ง 5.2: กำรเตรียมควำมพร้อมตอบโต้กรณีฉุกเฉิน/
5.3: ข้อปฏิบตั เิ พือ่ ควำมปลอดภัยโดยทัวไป
่
6: กำรให้ควำมรูพ้ น้ื ฐำนเกีย่ วกับควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ำร 7: กำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำร

แผนภำพที่ 2 ผลวิเครำะห์ ควำมถีเ่ ฉลีย่ กำรประเมินตนเองของรุน่ ที่ 1 จำนวน 20 ห้องปฏิบตั กิ ำร
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ส่วนที่ 2 ของกำรพัฒนำควำมปลอดภัย คือ กำรสร้ำงภำคีสมำชิกและกระบวนกำร
ภำคีสมำชิกรุน่ แรกจำนวน 20 รำย ทีส่ มัครใจเข้ำร่วมโครงกำรได้มสี ่วนร่วมในกำรพัฒนำแนวคิด
และเครื่องมือกำรทำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น พร้อมกับได้ทดลองใช้ นับว่ำเป็ นรุ่นบุกเบิกที่สำมำรถพัฒนำ
ไปสู่ควำมเป็นต้นแบบ และพีเ่ ลีย้ งให้รำยอื่นตำมมำได้ ส่วนสมำชิกรุ่นที่ 2 จำนวน 22 รำย สำมำรถเรียน
ลัดด้วยกำรทดลองใช้เครื่องมือทำงำน แก้ไขปรับปรุงสภำพปญั หำเท่ำที่จะทำได้ตำมศักยภำพของตน
กล่ำวได้ว่ำสมำชิกห้องปฏิบตั กิ ำรทัง้ 2 รุน่ น่ำจะเป็นแกนนำให้เกิดกำรขับเคลื่อนต่อไปได้
ส่วนของกระบวนกำรพัฒนำควำมปลอดภัยก็สำคัญ เพรำะทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้
เห็นตัวอย่ำงดีๆของคนอื่น นอกจำกนัน้ กำรสำรวจสภำพห้องปฏิบตั กิ ำรด้วยตนเองตำมคู่มอื กำรประเมิน
ควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำร เป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ขี องกำรสร้ำงควำมตระหนักเรื่องควำมปลอดภัย เมื่อรูว้ ่ำ
อะไรคือปจั จัยที่ถูกต้องและครบถ้วนในแต่ละองค์ประกอบควำมปลอดภัย ก็สำมำรถระบุ ประเมินควำม
เสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ และจัดกำรพัฒนำให้เกิดควำมปลอดภัยได้
ข้อค้นพบและข้อวิ เคราะห์
1. การริ เริ่ ม
กำรที่ วช. สนับสนุนให้เกิด “โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั ใน
ประเทศไทย” กล่ำวได้ว่ำเป็ นกำรจุดประกำยเรื่องควำมปลอดภัยของกำรทำงำนในห้องปฏิบตั กิ ำรใน
ระดับนโยบำย ทัง้ นี้ในข้อเท็จจริงพบว่ำกำรดำเนินงำนเพื่อควำมปลอดภัย มีนโยบำยระดับองค์กร หรือ
แนวทำงกำรปฏิบตั ิ อยู่บ้ำงแล้วในที่ต่ำงๆ แต่ กระจัดกระจำย จึงไม่เกิดพลัง กำรนำโครงกำรฯ เข้ำสู่
หน่วยงำนต่ำงๆ ทำให้เกิดกำรตื่นตัว รวมตัว และทำงำนอย่ำงเป็นระบบได้มำกขึน้ เป็ นพลังให้ขบั เคลื่อน
เชิงนโยบำยของ วช. ต่อไปได้
ปญั หำใหญ่ของกำรสร้ำงควำมปลอดภัย คือกำรขำดควำมตระหนัก และสำนึกรับผิดชอบในทุก
ระดับตัง้ แต่ผู้บริหำร หัวหน้ำห้องปฏิบตั กิ ำร นิสติ นักศึกษำ กำรดำเนินงำนในโครงกำรนี้ พบว่ำสำหรับ
ห้องปฏิบตั กิ ำรทีน่ ิสติ /นักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มข้น ควำมตระหนักรูเ้ กิดขึน้ นิสติ /นักศึกษำเกิด
ควำมสุขจำกกำรมองเห็น และจำกกำรใช้ปญั ญำ มีควำมรูส้ กึ ว่ำถูกท้ำทำย ถ้ำหัวหน้ำห้องปฏิบตั กิ ำรหรือ
อำจำรย์ไม่ได้มสี ่วนร่วมอย่ำงเข้มข้น ก็จะไม่ได้ประสบกำรณ์กำรเรียนรูน้ ้ี ควำมตระหนักและสำนึกต่อ
ควำมปลอดภัยในภำพรวมยังไม่เกิดเนื่องจำกขำดพลังกำรขับเคลื่อนและขยำยผลจำกผูน้ ำ ดังนัน้ บุคคลที่
เป็นผูป้ ฏิบตั กิ ย็ งั คงถือว่ำงำนนี้เป็นภำระเพิม่ เติมจำกภำระงำนทีม่ ำกพออยูแ่ ล้ว
โครงกำรฯได้ค ำนึงถึงกำรทำให้เ กิดควำมยังยื
่ น ด้ว ยกำรสร้ำงเชิงระบบ สร้ำงเครื่อ งมือ กำร
ทำงำน สร้ำงคน และวิธสี ร้ำงกำรกระตุ้นควำมตระหนัก จำกกรณีศึกษำชี้ชดั เจนว่ำ กำรพัฒนำควำม
ปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ำร มีทงั ้ ฐำนของคนในห้องปฏิบตั กิ ำรทีม่ ฉี ันทะร่วมกันสร้ำงกติกำ ดูแลกันเอง
ควบคู่กบั กำรมีนโยบำยและแผนร่วมกันในระดับหน่วยงำน เช่น ภำควิชำ กำหนดตัวชีว้ ดั ในระบบประกัน
คุณภำพและพัฒนำเชิงระบบ ควำมยังยื
่ นจะเกิดจำก 2 แนวทำงนี้สนับสนุนซึง่ กันและกันอย่ำงสมดุล
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2. สภาพห้องปฏิ บตั ิ การจากการสารวจตนเองและโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จำกผลกำรใช้เครื่องมือ checklist สำรวจสภำพตนเอง แสดงให้เห็นว่ำห้องปฏิบตั กิ ำรภำยใน
มหำวิทยำลัยส่ ว นใหญ่ ยงั ไม่ไ ด้ด ำเนิ นกำรพัฒนำควำมปลอดภัย อย่ำ งจริง จังในหลำยประเด็น หำก
พิจำรณำจำกแผนภาพที่ 3 ในประเด็นทีม่ คี ่ำควำมถี่เฉลีย่ ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 ได้แก่ กำรจัดกำรข้อมูลและ
เอกสำร กำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรเตรียมควำมพร้อมตอบโต้กรณีฉุกเฉิน และกำรจัดกำรของเสีย ผล
จำกกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของปญั หำทำให้แต่ละห้องปฏิบตั กิ ำรนำไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรยกระดับควำม
ปลอดภัยด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำควำมปลอดภัยขึ้น บำงกิจกรรมอำจจำเป็ นต้องใช้งบประมำณ แต่
หลำยกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรสร้ำงข้อตกลงร่วมไม่จำเป็ นต้องอำศัยงบประมำณ เนื่องจำกเป็ นหนทำง
ที่จะนำไปสู่ก ำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องในห้องปฏิบตั ิกำร อำจกล่ำวได้ว่ ำสภำพปญั หำ
ควำมปลอดภัยทีพ่ บในห้องปฏิบตั กิ ำรของภำคีสมำชิกนี้ เป็ นภำพสะท้อนของสภำพห้องปฏิบตั กิ ำรของ
ทัง้ ประเทศก็ว่ำได้
ในส่วนของกำรสำรวจโดยผู้เชี่ยวชำญได้ทำกำรสำรวจสถำนภำพของห้องปฏิบตั กิ ำร 45 แห่ง
จำก 23 หน่ วยงำน ตำมแบบประเมินทำงกำยภำพ ซึง่ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย ซึง่ สำมำรถแบ่ง
ออกเป็นประเด็นต่ำงๆตำมหัวข้อในแบบประเมิน (checklist) ได้แก่
1. งำนสถำปตั ยกรรม
ปญั หำหลัก คือ มีขนำดพื้นที่แ ละลัก ษณะทำงกำยภำพไม่เ หมำะสมกับ กำรใช้ง ำน และมี
แนวโน้มก่อให้เกิดอันตรำยต่อผูใ้ ช้หอ้ งปฏิบตั กิ ำร ได้แก่ ไม่มกี ำรแยกส่วนพืน้ ทีใ่ ช้สอย (Zoning) มีกำร
เก็บและวำงสิง่ ของ เครื่องมือและอุปกรณ์จำนวนมำกไว้ภำยใน วัสดุพ้นื ผิวอยู่ในสภำพชำรุด ประตู –
หน้ำต่ำงมีปริมำณไม่เพียงพอสำหรับใช้งำนในกรณีฉุกเฉิน ทำงเดิน/ทำงสัญจรมีขนำดคับแคบหรือมีสงิ่ กีด
ขวำง ป้ำยสัญลักษณ์และเครือ่ งหมำยต่ำงๆ ทีป่ รำกฏไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนสำกลเป็ นต้น
2. งำนสถำปตั ยกรรมภำยใน
ส่ว นใหญ่ มปี ญั หำเกี่ยวกับลัก ษณะกิจกรรมกำรใช้ง ำนต่ ำงๆ ของครุภณ
ั ฑ์ เครื่อ งมือ และ
อุปกรณ์ต่ำงๆ กำรเตรียมพืน้ ทีส่ ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนพืน้ ทีจ่ ดั เก็บสำรเคมี ของ
เสียและขยะ ตลอดจนถังแก๊ส ไม่เพียงพอและไม่เหมำะสมซึง่ อำจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ อีกทัง้ ยังขำดกำร
ดูแลและบำรุงรักษำเครือ่ งมือและอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภำพทีส่ ำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
3. งำนวิศวกรรมโครงสร้ำง
มีปญั หำเกี่ยวกับโครงสร้ำง อำทิ ส่วนของอำคำรเกิดกำรชำรุดเสียหำยเนื่องจำกควำมชื้น
หรือกำรขยับตัวของโครงสร้ำง มีกำรดัดแปลงและต่อเติมอำคำรซึง่ อำจส่งผลต่อควำมมันคงแข็
่
งแรงของ
โครงสร้ำงอำคำรได้ในอนำคต ตลอดจนไม่มกี ำรตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษำอย่ำงสม่ำเสมอ
4. งำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
ปญั หำหลักเกีย่ วกับระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง (ทัง้ จำกแสงธรรมชำติและแสงประดิษฐ์) และระบบ
ไฟฟ้ำกำลัง คือ มีปริมำณไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน นอกจำกนี้ห้องปฏิบตั กิ ำรส่วนใหญ่ไม่มรี ะบบไฟฟ้ำ
สำรองและระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุ กเฉิน รวมทัง้ ไม่มกี ำรดูแลบำรุงรักษำอย่ำงสม่ำเสมอ
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5. งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลและสิง่ แวดล้อม
ั หำเกี่ ย วกับ ระบบสุ ข ำภิ บ ำลตั ง้ แต่ ร ะบบน้ ำ ดี ระบบน้ ำ ทิ้ง และบ ำบัด น้ ำ เสี ย จำก
มีป ญ
ห้องปฏิบตั กิ ำรอยู่ในสภำพไม่เหมำะสมกับกำรใช้งำน เช่น มีกำรรัวซึ
่ มและชำรุดเสียหำย หรือหมดอำยุ
กำรใช้งำนของท่อและอุปกรณ์ต่ำงๆ บำงส่วนอุดตัน บำงส่วนมีปญั หำด้ำนคุณภำพของน้ ำ ตลอดจนไม่ม ี
กำรแยกและบำบัดน้ำทิง้ ปนเปื้อนสำรเคมี รวมทัง้ ขำดกำรดูแลและบำรุงรักษำอย่ำงสม่ำเสมอ
6. งำนวิศวกรรมระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ
ตำแหน่ งและปริมำณของกำรติดตัง้ ระบบปรับอำกำศและระบบระบำยอำกำศที่ไม่เหมำะสม
กับกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมของห้องปฏิบตั กิ ำร ระบบระบำยอำกำศด้วยพัดลม พัดลมดูดอำกำศ
และ เครื่องปรับอำกำศ มีปริมำณและขนำดไม่เพียงพอและไม่เหมำะสมกับขนำดห้องปฏิบตั กิ ำร รวมถึง
ไม่มกี ำรดูแลและบำรุงรักษำอย่ำงสม่ำเสมอ
7. งำนระบบฉุกเฉินและระบบพิเศษสำหรับห้องปฏิบตั กิ ำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบติดต่อสื่อสำร และระบบฉุ กเฉินสำหรับห้องปฏิบตั กิ ำรอื่นๆ ไม่อยู่
ในสภำพทีส่ ำมำรถรองรับสภำวกำรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ท่มี อี ยู่ชำรุดเสียหำยหรือไม่มอี ุปกรณ์ เช่น ระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบติดต่อสื่อสำร เป็ นต้น นอกจำกนี้ส่วนใหญ่ไม่มกี ำรติดตัง้ อุปกรณ์ระบบ
ฉุ กเฉินและระบบพิเศษสำหรับห้องปฏิบตั ิกำรที่จำเป็ น ได้แก่ ฝ กั บัวฉุ กเฉิ น ที่ล้ำงตำฉุ กเฉิ น ชุดปฐม
พยำบำลเบือ้ งต้น รวมทัง้ ไม่มกี ำรดูแลและบำรุงรักษำอย่ำงสม่ำเสมอ
ั หำต่ ำ งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ลัก ษณะทำงกำยภำพของห้อ งปฏิบ ัติก ำร อุ ป กรณ์ แ ละ
จำกป ญ
เครือ่ งมือ ผูเ้ ชีย่ วชำญพบว่ำปญั หำลักษณะทำงกำยภำพของสมำชิกห้องปฏิบตั กิ ำรทัง้ รุ่น 1 และ รุ่น 2 มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกันและสำมำรถสรุปปญั หำทีพ่ บโดยเรียงลำดับควำมสำคัญของปญั หำจำกมำกไปน้อย
ได้ตำมลำดับดังนี้ ปญั หำเกี่ยวกับระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ ระบบสุขำภิบำลและสิง่ แวดล้อม
ระบบสถำปตั ยกรรมและสถำปตั ยกรรมภำยใน ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟฟ้ำกำลัง และระบบฉุ กเฉินฯ
3. การจัดทาหลักสูตรเพค่อเติ มเต็มส่วนที่ขาด
ผลจำกกำรดำเนินงำน พบว่ำ จุดอ่อนร่วมของห้องปฏิบตั กิ ำรทีท่ ำให้ไม่สำมำรถจัดกำรควำม
ปลอดภัยได้ คือ กำรไม่ทรำบสภำพควำมเป็ นอันตรำยและควำมเสี่ยงของตนเอง เนื่องจำกขำดควำมรู้
พืน้ ฐำนทีเ่ ป็ นตัวบ่งบอกควำมเสีย่ ง จึงเป็ นทีม่ ำของหลักสูตรเพื่อเติมเต็มควำมรู้ 4 หลักสูตรด้วยกัน มี
ผูร้ บั ผิดชอบ คณะทำงำน ร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒ ิ กำหนดหัวเรือ่ งของหลักสูตรและพิจำรณำขอบเขตเนื้ อหำ
ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
เรค่องที่ 1 การจัดทาสารบบข้อมูลสารเคมีและของเสียอันตรายของห้องปฏิ บตั ิ การ
กำรจัดทำสำรบบข้อมูลสำรเคมีเป็ นประเด็นหลักประกำรหนึ่งที่จำเป็ นสำหรับกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรที่ใช้สำรเคมี เนื่องจำกจำนวนและประเภทสำรเคมีท่ใี ช้ ในแต่ละที่จะต่ำงกันไป
ตำมธรรมชำติของห้องปฏิบตั กิ ำรนัน้ ๆ และสำรเคมีแต่ละชนิดมีลกั ษณะอันตรำยแตกต่ำงกันทีผ่ ใู้ ช้ต้องมี
ควำมรู้ในกำรจัดเก็บที่ถู กต้อง กำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรใช้ต ลอดจนต้อ งมีกำรทิ้งที่ไม่ก่อ ให้เกิด
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อันตรำยและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม กำรจัดทำสำรบบข้อมูลสำรเคมีจำเป็ นต้องเป็ นระบบทีส่ ำมำรถทำ
ได้อย่ำงต่อเนื่องเป็ นงำนประจำ จึงต้องเริม่ จำกกำรเก็บข้อมูลสำรเคมีตำมระบบสำกลและมีโครงสร้ำงที่
เอือ้ ต่อกำรนำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรในเชิงงบประมำณและควำมปลอดภัย
สำหรับกำรจัดกำรของเสียจำกห้องปฏิบตั กิ ำร จำเป็ นต้องมีกำรจำแนกประเภทที่เหมำะสมกับ
กำรบำบัดเบือ้ งต้นและกำรกำจัดทิง้ ซึง่ ต้องอำศัยกำรจัดกำรควำมรูเ้ ข้ำมำช่วยด้วย
เรค่องที่ 2 Laboratory Hazard Assessment เพค่อจัดทาแผนจัดการความปลอดภัยทางเคมี
(Chemical Safety Management Plan)
กำรจัดทำ Chemical Safety Management Plan (CSMP) เป็ นเรื่องพืน้ ฐำนทีผ่ รู้ บั ผิดชอบใน
กำรดูแลควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั ิกำรต้อ งให้ควำมสนใจและทำให้เกิดขึ้นจริงได้โดยใช้กระบวนกำร
วิเครำะห์ ประเมินปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดควำมเป็ นอันตรำย และกำรบริหำรจัดกำรแบบครบวงจร กิจกรรมใน
หลักสูตรจะสำมำรถทำให้เขียนร่ำงนโยบำยและกระบวนกำรทีอ่ อกแบบให้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนในห้องปฏิบตั กิ ำร
ปลอดภัยจำกอันตรำยทีส่ ำมำรถเกิดขึน้ จำกกำรปฏิบตั งิ ำน สำระสำคัญทีป่ ระกอบเป็ น CSMP ในรูปแบบ
กำรจัดกำรมีหลำยประกำรตัง้ แต่กำรแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ กำรมีระเบียบปฏิบตั ทิ ต่ี ้องใช้ร่วมกัน กำรเตรียม
ข้อมูลทีจ่ ำเป็ นพร้อมใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปญั หำ
เรค่องที่ 3 การจัดการความเสี่ยง
หัวใจสำคัญของ กระบวนกำรกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วย 5 กระบวนกำรหลักทีเ่ ชื่อมโยง
ประสำนกันแบบครบวงจร กล่ำวคือ จุดเริม่ ต้นสำคัญของกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง คือ กำรบ่งชีค้ วำมเสีย่ ง
(risk identification) เป็ นขัน้ ตอนกำรบ่งชีค้ วำมเสี่ยงที่สำมำรถเกิดขึน้ ได้ ต่อมำคือ กำรประเมินควำม
เสีย่ ง (risk assessment) ทีส่ ำมำรถบอกระดับของควำมเสีย่ งทีส่ ำมำรถเกิดขึน้ ซึง่ จะส่งผลต่อเนื่องไปยัง
กำรบริหำรควำมเสีย่ ง (risk management) ทีพ่ ร้อมรับควำมเสีย่ งแบบตรงจุด โดยสิง่ ทีจ่ ะทำให้เกิดกำร
ขยำยผลสู่มวลวิกฤต รับทรำบทัวทั
่ ง้ หน่ วยงำนและองค์กร คือ กำรสื่อสำรควำมเสีย่ ง (risk communication)
สุดท้ำยคือ กำรทบทวนและพัฒนำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร โดยกำรใช้ประโยชน์ จำกรำยงำน
ควำมเสีย่ ง (risk report utilization)
กำรขับเคลื่อนให้เป็ นไปทัง้ ระบบ ต้องเกิดกำรประสำนงำนทีต่ ่อเนื่องและชัดเจน มีผรู้ บั ผิดชอบ
ดำเนินกำรที่มลี กั ษณะกำรจัดกำรเชิงรุก ที่ส ำมำรถดึงควำมร่ว มมือ จำกคณะทำงำนหรือบุคลำกรทัง้
หน่วยงำน
เรค่องที่ 4 การตรวจประเมิ น
ระบบกำรประเมินควำมปลอดภัยที่ยอมรับร่วมกันระหว่ำงผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินเป็ นสิง่ ที่
เกิดได้ไม่ง่ำยนัก แม้จะมีค่มู อื กำรประเมินทีใ่ ช้ได้แล้ว โดยเฉพำะเมื่อผู้ปฏิบตั งิ ำนและบริหำรขำดควำม
ตระหนักหรือละเลยองค์ประกอบทีจ่ ะทำให้เกิดควำมปลอดภัย ผูป้ ระเมินจำเป็ นต้องมีทกั ษะและจิตวิทยำ
ในกำรสื่อสำรให้เกิดกำรยอมรับ กำรพัฒนำหลักสูตรสำหรับกำรอบรมให้เกิดกลุ่มผูป้ ระเมินที่สำมำรถ
ประเมินในลักษณะกัลยำณมิตร จึงเป็นสิง่ จำเป็น
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4. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิ บตั ิ การ
กำรมำตรฐำน เป็ นกระบวนกำรที่ใช้ในกำรดำเนินงำนทัง้ ปวงที่เกี่ยวกับกำรกำหนดมำตรฐำน
(Standards development) ซึง่ เป็ นรำยละเอียดของข้อกำหนด กำรตรวจสอบและรับรอง (Conformity
assessment) เพื่อแสดงให้เห็นว่ำสิง่ ทีร่ บั รองนัน้ เป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้
ปจั จุบนั ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั ยังไม่อยู่ในสภำพที่จะทำให้เป็ นมำตรฐำนได้ กำร
เริม่ ต้นด้วยกำรยกระดับควำมปลอดภัยจึงเป็ นแนวทำงให้เกิดกำรพัฒนำไปสู่ควำมเป็ นมำตรฐำนต่อไป
กำรที่สมำชิกห้องปฏิบตั กิ ำรได้ร่วมกันจัดทำแนวปฏิบตั ทิ ่ปี ฏิบตั ไิ ด้จริง มีเครื่องมือชี้วดั ถึงกำรยกระดับ
ควำมปลอดภัยได้ แนวปฏิบตั ิท่ปี รับเปลี่ยนให้เข้มข้นขึ้นก็จะกลำยเป็ นกระบวนกำรพัฒนำมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย ในระยะยำว ท ำนองเดีย วกับกระบวนกำรจัด ทำ ISO สำกล ควำมปลอดภัย ของ
ห้อ งปฏิบ ัติก ำรก็จ ะกลำยเป็ น อนุ ก รมใหม่ข อง ISO ได้ เนื่ อ งจำกยัง มีห น่ ว ยงำนเกี่ย วข้อ งอีก มำก
โดยเฉพำะสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) จำเป็นต้องมีกำรพัฒนำร่วมกันต่อไป
5. ต้นแบบห้องปฏิ บตั ิ การปลอดภัย
ในขณะทีก่ ำรกำหนดควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรให้เป็ นมำตรฐำนยังไม่สำมำรถทำได้ แต่
ควำมสำมำรถในกำรยกระดับอย่ำงต่อเนื่อง ย่อมเป็นส่วนทีท่ ำให้เกิดพัฒนำกำรของกำรกำหนดมำตรฐำน
ดังนัน้ คำว่ำต้นแบบห้องปฏิบตั กิ ำรปลอดภัย ไม่ได้แปลว่ำเกิดมำตรฐำนแล้ว หำกแต่ว่ำต้องมีกำรกำหนด
ตัวชีว้ ดั ขึน้ มำว่ำ ต้นแบบหมำยควำมรวมอะไรบ้ำง
เนื่องจำกลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบตั กิ ำรเป็ นส่วนทีเ่ ห็นได้ชดั ทีส่ ุดว่ำสภำพแวดล้อม
ของกำรทำงำนมีค วำมเสี่ยงอยู่ท่ใี ด กำรปรับปรุงแก้ไขย่อมเป็ นที่ประจักษ์ได้ง่ำย เช่น กำรวัดพื้นที่
ทำงำน ควำมเป็ นระเบียบ ระบบแสง ระบบระบำยอำกำศ เป็ นต้น จึงมักเกิดคำถำมว่ำ ในเมื่อกรอบคิด
เรื่องกำรจัดกำรควำมปลอดภัยที่เป็ นระบบและยังยื
่ นนัน้ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ลักษณะของ
ห้องปฏิบตั กิ ำรต้นแบบเป็ นอย่ำงไร จึงได้มกี ำรจัดทำคำจำกัดควำม ณ ตอนนี้ว่ำ รูปธรรมของต้นแบบ
ห้องปฏิบตั กิ ำรปลอดภัยมีทงั ้ รูปธรรมของผลผลิต และรูปธรรมของกระบวนกำร เพื่อเป็ นตัวชี้วดั บอก
ควำมเป็นต้นแบบในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือทัง้ ระบบ คือ 7 ด้ำน กำรกำหนดรูปธรรมขัน้ ต่ ำของต้นแบบย่อม
ทำให้แต่ละห้องปฏิบตั กิ ำรเริม่ ดำเนินกำรได้ กำรตัง้ ต้น ก็จะพัฒนำไปสู่ระดับควำมเข้มข้นสูงขึ้น มีกำร
ตรวจสอบ ประเมินผลได้ รูปธรรมของต้นแบบทีม่ คี วำมเห็นร่วมกัน ดังแสดงตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 รูปธรรมของต้นแบบห้องปฏิบตั กิ ำรปลอดภัย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
หัวข้อ
1

2

องค์ประกอบ
รูปธรรมของกระบวนการ
ความปลอดภัย
กำรบริหำรระบบ - มีกำรนำเสนอนโยบำย/ประกำศ/
กำรจัดกำรควำม
แผนเพื่ออนุมตั ใิ ห้ดำเนินกำรจำก
ปลอดภัย
ระดับบริหำร เช่น ระดับ
ห้องปฏิบตั กิ ำร ระดับภำคฯ
ระดับคณะ และระดับ
มหำวิทยำลัย
- มีกระบวนกำรพิจำรณำ
ร่วมกันในกำร ทำ CSMP
- มีกำรสนับสนุนอย่ำงชัดเจน
(เช่น งบประมำณ)
- มีแนวทำงกำรประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผน/ระบบ
ทบทวนกำรดำเนินงำน
- มีผรู้ บั ผิดชอบด้ำนควำม
ปลอดภัยทุกระดับ
ระบบกำรจัดกำร
สำรเคมี

- มีกำรตกลงร่วมของวิธปี ฏิบตั ิ
ในกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมี
กำรจัดเก็บสำรเคมีจริง
และกำรเคลื่อนย้ำย
- มีกำรติดตำม ตรวจสอบ
และกำรใช้ประโยชน์ขอ้ มูล

รูปธรรมของผลผลิ ต
- มีประกำศ/คำสัง่ แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
- มีแผนแม่บทหรือนโยบำยประกำศ
ใช้และมีแผนปฏิบตั ทิ ม่ี ขี นั ้ ตอนกำร
ดำเนินกำรและกำรสนับสนุ นอย่ำง
ชัดเจน
- มีรำยงำนกำรประเมิน
- มี CSMP

- มีกำรทำสำรบบข้อมูลสำรเคมี
และ SDS
- ทรำบว่ำสำรทีท่ ำให้เกิดควำมเสีย่ ง
สูงสุดของ lab คืออะไร/ ปริมำณ
เท่ำใด
- ทีจ่ ดั เก็บสำรเคมีเหมำะสมตำม
ควำมเป็ นอันตรำยของสำรและ
มีกำรเก็บตำมกลุ่มสำรเพื่อ
ควำมปลอดภัย
- เคลื่อนย้ำยโดยมีเครือ่ งป้องกัน
ภำชนะบรรจุสำรแตกหกเสียหำย
- มีขอ้ ตกลงร่วม/กระบวนกำรในกำร
ปฏิบตั ิ (ถ้ำมี (เฉพำะหน่วยงำน))
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หัวข้อ
3

4

5

12

องค์ประกอบ
รูปธรรมของกระบวนการ
ความปลอดภัย
ระบบกำรจัดกำร - มีกำรตกลงร่วมของวิธปี ฏิบตั ิ
ของเสีย
ในกำรจำแนกประเภทและกำร
จัดกำรกำรทิง้ ของเสียอันตรำย

รูปธรรมของผลผลิ ต

- มีกำรจัดประเภทของเสีย และ
มีกำรปฏิบตั อิ ย่ำงชัดเจน
จำกต้นทำงรวมทัง้ มีกำรจัดกำรทิง้
ให้ถงึ ปลำยทำงอย่ำงถูกต้อง
- มีแนวทำงในกำรลดของเสีย
เช่น ลดสำรเคมีตงั ้ ต้น/เปลีย่ นวิธกี ำร
ทดสอบ เป็นต้น
ลักษณะทำง
- มีกำรตกลงร่วมของวิธปี ฏิบตั ิ
- มีกำรจัดกำรกำรใช้พน้ื ทีอ่ ย่ำง
กำยภำพของ
ในกำรใช้พน้ื ที่ กำรจัดระเบียบ
เหมำะสม และเป็ นระเบียบปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ำร
และกำรดูแลรักษำระบบ
เช่น กำรจัดพืน้ ที่ (zoning)
อุปกรณ์และ
- กำรจัดวำงและติดตัง้ ครุภณ
ั ฑ์ม ี
เครือ่ งมือ
ควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำน
ไม่ก่อให้เกิดอันตรำย
- ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟฟ้ำ
กำลังเพียงพอในกำรทำงำน
- hood ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(ในกรณีทม่ี ี hood)
- ในกรณีทม่ี สี ำรอันตรำยมีระบบ
ระบำยอำกำศทีเ่ หมำะสม
- ระบบต่ำงๆ มีกำรดูแลและ
บำรุงรักษำ
ระบบกำรป้องกัน - มีกำรตกลงร่วมในวิธปี ฏิบตั กิ รณี - มีแผนผังทำงหนีไฟปรำกฏให้ทุกคน
และแก้ไขภัย
ฉุกเฉิน
เห็นอย่ำงชัดเจนโดยไม่มสี งิ่ กีดขวำง
อันตรำย
- มีกำรนำรำยงำนอุบตั ภิ ยั มำ
- มีอุปกรณ์สำหรับรับเหตุฉุกเฉิน
อภิปรำย และวิเครำะห์รว่ มกัน
ติดตัง้ อย่ำงถูกต้องและใช้งำนได้จริง
เพื่อทำให้เกิดกำรแก้ไขปรับปรุง - มีกำรจัดทำและจัดเก็บรำยงำนกำร
จริงในกำรปฏิบตั ิ
เกิดอุบตั ภิ ยั กำรประเมินควำมเสีย่ ง
ซึง่ นำไปใช้ในกำรวำงแผน และใช้
เพื่อกำรเรียนรู้
- มีระเบียบปฏิบตั แิ ละป้ำยเตือนเพื่อ
ควำมปลอดภัยติดประกำศไว้ในทีท่ ่ี
เห็นได้ชดั เจน

หัวข้อ

องค์ประกอบ
ความปลอดภัย

รูปธรรมของกระบวนการ

6

กำรให้ควำมรู้
- มีกำรติดตำมว่ำบุคลำกรระดับ
พืน้ ฐำน เกีย่ วกับ ต่ำงๆ ได้มกี ำรกระตุ้นหรือ
ควำมปลอดภัยใน เพิม่ เติมควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่อง
ห้องปฏิบตั กิ ำร - มีกระบวนกำรเรียนรูร้ ว่ มกัน

7

กำรจัดกำรข้อมูล - มีกำรร่วมกันพิจำรณำรูปแบบ
และเอกสำร
และกำรจัดเก็บเอกสำร

รูปธรรมของผลผลิ ต
- มี PPE ทีเ่ พียงพอและเหมำะสมกับ
กำรใช้งำน
- มีกำรให้ควำมรูพ้ น้ื ฐำนทีเ่ หมำะสม
กับกลุ่มเป้ำหมำย
- มีแผนกำรให้ควำมรูแ้ ก่บุคลำกร
(เช่น refresh training /กระบวนกำร
กระตุน้ จิตสำนึก เป็ นต้น)
- มีกำรจัดเก็บเอกสำรและระบบ
ทีส่ บื ค้นได้ง่ำย
- มีเอกสำรคู่มอื ในกำรปฏิบตั งิ ำน
(SOP)
- มี SDS ทีเ่ ข้ำถึงได้
- มีกำรจัดเก็บรำยงำนอุบตั ภิ ยั ที่
เกิดขึน้ เพื่อถอดบทเรียน

6. นโยบายและหน่ วยงานบริ หารจัดการ

กล่ำวได้ว่ำกำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยสำหรับ วช . พร้อมแล้ว โดยมีกำรสร้ำงเครื่องมือทำงำน
และเพื่อใช้ขยำยผลได้ด้วย อย่ำงไรก็ดกี ำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ำรนี้ยงั ต้อง
เคลื่อนต่อไปด้วยนโยบำยทีช่ ดั เจนในระยะแรกควรเป็ นนโยบำยส่งเสริมที่มมี ำตรกำรเชิงบวกเพื่อให้ตงั ้
ต้นได้ก่อน และมีหน่ วยบริหำรจัดกำรทีท่ ำหน้ำทีน่ ้ี เป็ นงำนประจำไม่ใช่ในลักษณะของโครงกำรอีกต่อไป
โครงสร้ำงกำรบริหำรเพื่อรองรับนโยบำยของ วช. จึงเป็ นไปตำมแผนภูมเิ พื่อกำรรองรับนโยบำยของ วช.
(แผนภาพที่ 4)
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.
.





IT

Internet resources
(E-learning, database, admin, website)



-



1.
(Standards Development)
“
” (good practice -> guideline)
level certificate (
lab)
ISO
2.
(Assessment)
3.
(Standards Promotion)

-


-




1.
2. R&D

แผนภำพที่ 4 แผนภูมเิ พื่อกำรรองรับนโยบำยของ วช.
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บทสรุป
โครงกำรยกระดับ ควำมปลอดภัย ห้อ งปฏิบ ัติก ำรวิจ ยั ฯ นี้ ไ ม่ใ ช่ โ ครงกำรวิจ ยั ทัวไป
่ แต่ เ ป็ น
งำนวิจยั เพื่อ ขับเคลื่อ นนโยบำย โครงกำรในฐำนะที่ปรึกษำเป็ นแกนประสำนให้เ กิดผลงำน ติดตำม
วิเครำะห์ สังเครำะห์ และสร้ำงคุณค่ำให้กบั กำรพัฒนำควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำร โครงกำรในลักษณะ
นี้เ ป็ นกำรวิจ ยั แบบ R&D คือ สร้ำงควำมรู้และกระบวนกำร และได้ใ ช้ผ ลที่ส ร้ำ งขึ้น เอง จึง เป็ น กำร
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจำกภำยใน ทีส่ ำมำถเกิดได้อย่ำงต่อเนื่องถ้ำสถำนกำรณ์อำนวย (กำรสนับสนุ น) ภำคี
ทีเ่ ข้ำร่วมระยะแรกจะกลำยเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้กบั สมำชิกใหม่ได้ และระบบพีเ่ ลีย้ งจะทำให้เกิดควำมแข็งแกร่ง
ในกำรรองรับกำรดำเนินงำนต่อไปได้ ระบบพี่เลี้ยงและผู้ประเมินภำยนอกมีควำมจำเป็ นต่อกำรพัฒนำ
ควำมปลอดภัยในห้อ งปฏิบตั ิก ำร เพรำะได้พบว่ ำมุมมองควำมปลอดภัยของคนทำงำนภำยในกับ ผู้
ประเมินภำยนอกจะต่ำงกัน ซึ่งอำจเกิดจำกควำมคุ้นชินของผู้ปฏิบตั ิท่อี ยู่ในสถำนที่เป็ นประจำ จึงมัก
มองข้ำมปจั จัยเสีย่ งไปได้
กำรทีจ่ ะทำให้เกิดห้องปฏิบตั กิ ำรปลอดภัยได้อย่ำงจริงจัง ต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วนทีข่ บั เคลื่อน
ให้ดำเนินต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง ดัง แผนภาพที่ 5 องค์ประกอบทีท่ ำให้เกิดรูปธรรมของห้องปฏิบตั กิ ำร
ปลอดภัย
นโยบาย

ห้องปฏิ บตั ิ การ
ปลอดภัย

ภาคีแกนนา

เครค่องมคอทางาน:
คู่มคอ, Database

แผนภำพที่ 5 องค์ประกอบทีท่ ำให้เกิดรูปธรรมของห้องปฏิบตั กิ ำรปลอดภัย

องค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนทำงำนเสริมประสำนกันอย่ำงบูรณำกำร หำกขำดองค์ประกอบหนึ่ง
องค์ประกอบใด รูปธรรมของห้องปฏิบตั กิ ำรปลอดภัยย่อมเกิดได้ยำก นโยบำยเป็ นองค์ประกอบที่ทำให้
เกิดกำรขับเคลื่อนขยำยวงได้ นโยบำยคือควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะผลักดันซึง่ หมำยรวมถึง มำตรกำรส่งเสริมและ
งบประมำณด้ว ย ในที่น้ีจงึ น่ ำจะเป็ นนโยบำยตัง้ แต่ ระดับ วช. ไปจนถึงระดับมหำวิทยำลัย คณะ และ
ภำควิชำ กำรมีนโยบำยแต่ขำดซึ่งเครื่อ งมือ ในกำรทำงำน ย่อมทำให้นโยบำยไม่บรรลุ ในทำงปฏิบตั ิ
เครื่อ งมือ ในโครงกำรนี้ ก็ค ือ แนวปฏิบ ัติและคู่มอื กำรประเมินควำมปลอดภัยห้อ งปฏิบตั ิก ำรรวมทัง้
15

เครื่องมือทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรประมวลภำพสถำนภำพ และกำรวิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
ระบบควำมปลอดภัยทัง้ 7 องค์ประกอบของควำมปลอดภัย เป็ นทีช่ ดั เจนว่ำกำรริเริม่ เรื่องควำมปลอดภัย
ในห้องปฏิบตั กิ ำรนัน้ สำมำรถสร้ำงควำมตระหนักรูไ้ ด้ดว้ ยกำรใช้ขอ้ มูลพืน้ ฐำนทำให้เกิดกำรเห็นกับตำว่ำ
สภำพที่ตนเองกำลังเสี่ยงอยู่นัน้ คืออะไร ส่วนภำคีสมำชิกนัน้ คือมวลวิกฤตของห้องปฏิบตั ิกำรนำร่อง
จำนวนหนึ่งทีเ่ ข้มแข็งพอจะดึงดูดให้หอ้ งปฏิบตั กิ ำรอื่น ๆ เข้ำมำร่วมเกิดกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้
ในโครงกำรนี้ภำคีห้องปฏิบตั กิ ำรกลุ่มที่ 1 ต้องร่วมพัฒนำเครื่องมือกับคณะทำงำน บำงรำยสำมำรถ
ก่อให้เกิดภำคีใหม่ดว้ ยบทบำทควำมเป็ นพีเ่ ลีย้ งของตน สำหรับภำคีสมำชิกกลุ่ม 2 นัน้ ทำงำนแบบเรียน
ลัดได้โดยเริม่ จำกกำรใช้เครื่องมือที่พฒ
ั นำแล้ว ในอนำคตหำกยังคงควำมเข้มข้นของกิจกรรมร่วมของ
ภำคีสมำชิกได้ เช่น เวทีแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ พัฒนำควำมรูด้ ว้ ยกำรมี “Catalyst forum” ควำมยังยื
่ น
ของกำรพัฒนำควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ำรย่อมเกิดขึน้ ได้
กำรดำเนินโครงกำรของทีป่ รึกษำ มีผเู้ กีย่ วข้องรับผิดชอบหลักๆ อยู่ 3 ส่วน คือ ระดับองค์กร คือ
วช. ผูส้ นับสนุนและต้องกำรขับเคลื่อนนโยบำยยกระดับควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ำร ย่อมมีบทบำท
และมีส่วนร่วมในงำนนี้ตงั ้ แต่ต้น คือ กำรสร้ำงกรอบคิดและเครื่องมือ ในกำรทำงำนโดยมีโครงกำรฯ เป็ น
ตัวเชื่อมประสำนระหว่ำง วช. กับกลุ่มห้องปฏิบตั กิ ำร ซึง่ เป็ นผูล้ งมือทดลองทำจำกกำรร่วมคิดร่วมสร้ำง
เครือ่ งมือทำงำน คณะทำงำนของโครงกำรฯ จึงเป็ นแกนในกำรสื่อสำร และพัฒนำควำมรูจ้ ำกกำรทำงำน
ไปพร้อม ๆ กัน น้ำหนักของบทบำทของทัง้ 3 ตำมจำนวนเครือ่ งหมำย + ดังแสดงในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ขัน้ ตอนกำรทำงำน และผูร้ บั ผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงกำร
ขัน้ ตอน
สร้ำงเครือ่ งมือทำงำน
Pre-check
ปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ำร
ติดตำมข้ำมห้องปฏิบตั กิ ำร
ขยำยผล

ภาคีสมาชิ ก
+++
+++
+++
++
+

ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะทางาน
++
++
++
+++
+++

วช.
+
+
+++
+++
+++

หมำยเหตุ: เครื่องหมำย + แสดงน้ ำหนักของบทบำท

เป็นทีช่ ดั เจนจำกโครงกำรนี้ว่ำ ผลกำรวิเครำะห์ ESPReL checklists บ่งชีว้ ่ำควำมปลอดภัยทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ภำยในห้องปฏิบตั กิ ำรส่วนใหญ่มำจำกพฤติกรรมของผู้ทำปฏิบตั กิ ำร กำรปรับพฤติกรรมของผู้
ทำงำนจึงเป็ นเรื่อ งสำคัญ กระบวนกำรมีส่ว นร่วมเป็ นปจั จัยสำคัญ และสำมำรถใช้แผนที่ผลลัพธ์เป็ น
เครือ่ งมือในกำรทำงำนได้ ควำมปลอดภัยเกิดขึน้ ได้ดว้ ยจิตสำนึกจำกกำรมองเห็นควำมเสีย่ งด้วยตนเอง
กระบวนกำรนี้น่ำจะนำมำไปใช้กบั ห้องปฏิบตั กิ ำรอื่น ๆ ได้
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ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรดำเนินงำนโครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั ทัง้ 2 ระยะ
จะเห็นได้ว่ำโครงกำรได้สร้ำงควำมพร้อมที่จะผลักดันเชิงนโยบำยได้แล้ว อย่ำงไรก็ดกี ำรพัฒนำควำม
ปลอดภัย เป็ นงำนต่ อ เนื่ อ งระยะยำวที่ต้อ งมีกำรยกระดับให้เ ข้ม ข้น ขึ้น เป็ นแนวปฏิ บตั ิท่ดี ีด้ำ นควำม
ปลอดภัย ทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับและสำมำรถปฏิบตั ไิ ด้จริง และเพื่อพัฒนำเป็นระบบสำกลต่อไป
ดังปรำกฏในตารางที่ 2 ขัน้ ตอนกำรทำงำนและผูร้ บั ผิดชอบทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงกำรจะเห็นได้ว่ำ
ขัน้ ตอนขยำยผลนัน้ วช. เป็ นผู้มบี ทบำทสำคัญ เพื่อให้กำรพัฒนำควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรมีกำร
นำไปปฏิบตั อิ ย่ำงแพร่หลำย มีควำมต่อเนื่อง และยังยื
่ น จำเป็ นต้องมี (แผนภาพที่ 4) กำรดำเนินกำร
ต่อไปดังนี้
1. นโยบำยส่งเสริมควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ำร โดยวช. มีประกำศให้ทรำบทัวกั
่ นว่ำจะมี
นโยบำยระดับชำติเพื่อยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั ในประเทศ
ไทย โดยวช.แต่งตัง้ คณะทำงำนเพื่อจัดทำร่ำงนโยบำยที่มยี ุทธศำสตร์ แผนปฏิบตั งิ ำน และ
กรอบเวลำทีช่ ดั เจน พร้อมทัง้ จัดสรรงบประมำณสนับสนุ นให้มกี ำรดำเนินงำนจนเกิดผลเป็ น
รูปธรรมต่อไป
2. หน่ วยงำนรองรับภำยใต้ภำรกิจมำตรฐำนระบบวิจยั ของวช. คือ หน่ วยบริหำรจัดกำรงำน
พัฒนำระบบควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำร ที่เสนอในแผนภูมเิ พื่อกำรรองรับนโยบำยของ
วช. โดยจะเป็ นกลไกที่ขบั เคลื่อ นกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย และมีหน้ ำที่รบั ผิดชอบ 2
ส่วนหลัก คือ งำนพัฒนำระบบและบุคลำกร และ งำนพัฒนำเครือข่ำยควำมรู้ และ ติดตำมผล
3. กำรพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัย ห้องปฏิบตั กิ ำร โดยกำรจัดทำระบบกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั (Safety Practice in Research Laboratory Management
System) โดยกำรประสำนงำนและสนับสนุ นกำรดำเนินงำนร่วมกับหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องเช่น
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) หน่ วยงำนจัดสรรทุนวิจยั สถำบันอุดมศึกษำ
ต่ำงๆ เป็นต้น
4. ภำคีห้องปฏิบตั กิ ำรที่เริม่ ต้นไว้แล้วควรจะได้รบั กำรสนับสนุ นอย่ำงเหมำะสมเพื่อเป็ นต้นแบบ
และเป็นแกนนำในกำรขยำยงำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรอื่นๆ โดยมีกำรจัดทำเกณฑ์กำร
สนับสนุนและกำรติดตำมผลทีเ่ ป็นรูปธรรมต่อไป
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เอกสารอ้างอิ ง
วรำพรรณ ด่ำนอุตรำ และ คณะ. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิ บตั ิ การวิ จยั ในประเทศไทย. สนับสนุนโดย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ
ประสำนงำนโดย ศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตรำย.
พฤษภำคม 2555.
วรำพรรณ ด่ำนอุตรำ และ คณะ. แนวปฏิ บตั ิ เพค่อความปลอดภัยในห้องปฏิ บตั ิ การ. โครงกำรยกระดับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั ในประเทศไทย. สนับสนุนโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ ประสำนงำนโดย ศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำร
สิง่ แวดล้อมและของเสียอันตรำย. พฤษภำคม 2555.
วรำพรรณ ด่ำนอุตรำ และ คณะ. คู่มคอการประเมิ นความปลอดภัยในห้องปฏิ บตั ิ การ. โครงกำร
ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั ในประเทศไทย. สนับสนุนโดย สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ ประสำนงำนโดย ศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำร
สิง่ แวดล้อมและของเสียอันตรำย. พฤษภำคม 2555.
สุชำตำ ชินะจิตร. ความปลอดภัยของห้องปฎิ บตั ิ การ: พัฒนาได้อย่างไร ใช้ จริ ยธรรมสร้างความ
ตระหนักรู้ส่วู ฒ
ั นธรรม บทสรุปผลกำรดำเนินงำน โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั ในประเทศไทย. สนับสนุนโดย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ
ประสำนงำนโดย ศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตรำย.
2555.
วรำพรรณ ด่ำนอุตรำ และ คณะ. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิ บตั ิ การวิ จยั ในประเทศไทย ระยะที่ 2. สนับสนุนโดย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั
แห่งชำติ ประสำนงำนโดย ศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมและของเสีย
อันตรำย. มีนำคม 2556.
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รายชค่อผูด้ าเนิ นงาน
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิ บตั ิ การวิ จยั ในประเทศไทย
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คณะผูด้ าเนิ นงาน
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิ บตั ิ การวิ จยั ในประเทศไทย : ระยะที่ 1
ที่ปรึกษา
รศ. ดร. วรำพรรณ ด่ำนอุตรำ

รศ. สุชำตำ ชินะจิตร
รศ. ดร. พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์

หัวหน้ำหน่วยข้อสนเทศวัตถุอนั ตรำยและควำมปลอดภัย
ศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม
และของเสียอันตรำย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ทีป่ รึกษำโครงกำรฐำนข้อมูลและควำมรูเ้ รือ่ ง
ควำมปลอดภัยด้ำนสำรเคมีและของเสียอันตรำย
รองอธิกำรบดีจฬุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผศ. ดร. สมพร กมลศิรพิ ชิ ยั พร
นำงสำวรดำวรรณ ศิลปโภชำกุล
รศ. ดร. เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย
นำยวินิต ณ ระนอง
รศ. ดร. เก็จวลี พฤกษำทร
รศ. ดร. สุกญ
ั ญำ สุนทรส
นำงสำววรรณี พฤฒิถำวร

ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำร
สิง่ แวดล้อมและของเสียอันตรำย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
นักวิชำกำรอิสระ
ภำควิชำชีวเคมี คณะทันตแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
นักวิชำกำรอิสระ
ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ผูท้ รงคุณวุฒโิ ครงกำรฯ
สถำบันวิจยั สภำวะแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

คณะทางาน
ผศ. ดร. เสำวรัตน์ จันทะโร
นำงสำวขวัญนภัส สรโชติ
ผศ. ฉัตรชัย วิรยิ ะไกรกุล
ผศ. ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ ์

ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม
และของเสียอันตรำย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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คณะผูด้ าเนิ นงาน
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิ บตั ิ การวิ จยั ในประเทศไทย : ระยะที่ 2
ที่ปรึกษา
รศ. สุชำตำ ชินะจิตร
รศ. ดร. พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
ผศ. ดร. สมพร กมลศิรพิ ชิ ยั พร

ทีป่ รึกษำโครงกำรฐำนข้อมูลและควำมรูเ้ รือ่ ง
ควำมปลอดภัยด้ำนสำรเคมีและของเสียอันตรำย
รองอธิกำรบดีจฬุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำร
สิง่ แวดล้อมและของเสียอันตรำย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ผูท้ รงคุณวุฒิ
นำงสำวรดำวรรณ ศิลปโภชำกุล
นำยวินิต ณ ระนอง
รศ. ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์
รศ. ดร. สุกญ
ั ญำ สุนทรส
รศ. ดร. เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย
รศ. ดร. เก็จวลี พฤกษำทร

นักวิชำกำรอิสระ
ผูท้ รงคุณวุฒโิ ครงกำรฯ
ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ข้ำรำชกำรบำนำญ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ภำควิชำชีวเคมี คณะทันตแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

หัวหน้ าโครงการ
รศ. ดร. วรำพรรณ ด่ำนอุตรำ

ศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม
และของเสียอันตรำย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

นักวิ จยั
นำงสำววรรณี พฤฒิถำวร
ผศ. ดร.เสำวรัตน์ จันทะโร
ผศ. ฉัตรชัย วิรยิ ะไกรกุล
ผศ. ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ ์
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สถำบันวิจยั สภำวะแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

เลขานุการและผู้ประสานงานโครงการ
นำงสำวคุณชนก ปรีชำสถิตย์
นำงสำวอิศรำ อำมิน

ศูนย์ควำมเป็ นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม
และของเสียอันตรำย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ศูนย์ควำมเป็ นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม
และของเสียอันตรำย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

23
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รายชค่อภาคีสมาชิ กห้องปฏิ บตั ิ การ
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิ บตั ิ การวิ จยั ในประเทศไทย

25

ภาคีสมาชิ กห้องปฏิ บตั ิ การ รุ่นที่ 1
ลาดับ
ห้องปฏิ บตั ิ การ
1 ห้องปฏิบตั กิ ำร
Plant extract and
essential oil
2

3
4

5

6

7
8
9

10
11

26

หัวหน้ าห้องปฏิ บตั ิ การ
รศ.ดร. อรพิน เกิดชูชน่ื

หน่ วยงาน
สำยวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรชีวภำพ
คณะทรัพยำกรชีวภำพและเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุร ี
ห้องปฏิบตั กิ ำร
รศ.ดร. ณัฎฐำ เลำหกุลจิตต์ สำยวิชำเทคโนโลยีชวี เคมี
Plant science and
คณะทรัพยำกรชีวภำพและเทคโนโลยี
analysis
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุร ี
หน่วยวิจยั เคมีอนิ ทรีย์
รศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์
ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์
สังเครำะห์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ห้องปฏิบตั กิ ำร
ศ.ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ ์ ภำควิชำชีวเคมี
Cyanobacterial
คณะวิทยำศำสตร์
biotechnology
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หน่วยปฏิบตั กิ ำร
ศ.ดร. เปี่ ยมสุข พงษ์สวัสดิ ์ ภำควิชำชีวเคมี
วิจยั แป้งและ
คณะวิทยำศำสตร์
ไซโคลเดกซ์ทริน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ศูนย์เชีย่ วชำญเฉพำะ
ศ.ดร. อัญชลี ทัศนำขจร
ภำควิชำชีวเคมี
ทำงด้ำนอณูชวี วิทยำ
คณะวิทยำศำสตร์
และจีโนมกุง้
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ห้องวิจยั ด้ำนกำรสกัด
รศ.ดร. สมเกียรติ
ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์
(Extraction)
งำมประเสริฐสิทธิ ์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ห้องวิจยั ปิ โตรเคมี
ผศ.ดร. นพิดำ หิญชีระนันทน์ ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Environmental chemical รศ.ดร. ประเสริฐ ภวสันต์
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี
engineering&biochemical
คณะวิศวกรรมศำสตร์
engineering laboratory
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั
รศ. ดร. สุภำ หำรหนองบัว
ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์
เคมีสงั เครำะห์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
หน่วยวิจยั มลพิษและกำร ผศ.ดร. นเรศ เชือ้ สุวรรณ
สำขำวิชำอนำมัยสิง่ แวดล้อม
จัดกำรทรัพยำกร
สำนักวิชำแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี

ลาดับ
ห้องปฏิ บตั ิ การ
12
หน่วยปฏิบตั กิ ำรวิจยั
เนื้อเยือ่ อนินทรีย์
13

14
15
16

17

18

ห้องปฏิบตั กิ ำร
Cell signalling &
protein function
ฝำ่ ยเภสัชและผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ
ห้องปฏิบตั กิ ำร C306
อำคำรเคมี
ส่วนมำตรฐำนและ
รับรองระบบ

หัวหน้ าห้องปฏิ บตั ิ การ
ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ ์ ภวสันต์

ผศ.ทพ.ดร. จีรสั ย์ สุจริตกุล

ดร.ชุลรี ตั น์ บรรจงลิขติ กุล
ผศ.ดร. นภำ ตัง้ เตรียมจิตมัน่
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสขุ
น.ส. ศิรนิ ภำ ศรีทองทิม

ห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบ ดร. หทัยรัตน์ กำรีเวทย์
สำรอินทรียร์ ะเหยง่ำย
ในอำกำศ
ห้องปฏิบตั กิ ำรไดออกซิน น.ส. รุจยำ บุณยทุมำนนท์
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ห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี

อ.ดร.ธรวิภำ พวงเพ็ชร

20

ห้องปฏิบตั กิ ำร
NCE-EHWM

น.ส. ฉันทนำ อินทิม

หน่ วยงาน
ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์
คณะทันตแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ภำควิชำชีวเคมี
คณะทันตแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
กรมส่งเสริมคุณภำพสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่ แวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภำพสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่ แวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภำพสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่ แวดล้อม
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ศูนย์ควำมเป็ นเลิศแห่งชำติดำ้ นกำร
จัดกำรสิง่ แวดล้อมและของเสีย
อันตรำย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ภาคีสมาชิ กห้องปฏิ บตั ิ การ รุ่นที่ 2
ลาดับ
ห้องปฏิ บตั ิ การ
1
1 ห้องปฏิบตั กิ ำร
ส่วนมำตรฐำนและรับรองระบบ
ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรม
ด้ำนสิง่ แวดล้อม
(ห้องวิเครำะห์คณ
ุ ภำพน้ำ)
(ห้อง 127-128)
2 ห้องปฏิบตั กิ ำร
ส่วนมำตรฐำนและรับรองระบบ
(ICP-OES)
ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมด้ำน
สิง่ แวดล้อม (ห้อง ICP-OES)
2

3

4
5

3 ห้องปฏิบตั กิ ำรเทคโนโลยีวสั ดุ
(ห้อง 221,223)
4 ห้องปฏิบตั กิ ำรเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์ (ด้ำนสมุนไพร)
(ห้อง 213, 213/1)
5 ห้องปฏิบตั กิ ำรเครือ่ งมือวิเครำะห์
(ห้อง 1520)
6 ห้องปฏิบตั กิ ำรพฤกษเคมี
(Phytochemistry) (ห้อง 1524)
7 ห้องปฏิบตั กิ ำรพันธุพษิ วิทยำ
(Genetic Toxicology
Laboratory)(ห้อง 1533)
8 ห้องปฏิบตั กิ ำรวิจยั
SWBlab 2012 (ห้อง 505)

หน่ วยงาน
ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมสิง่ แวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภำพสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่ แวดล้อม

คุณอรุณ คงแก้ว

สำนักเทคโนโลยีชมุ ชน
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

คุณจิตต์เรขำ ทองมณี

คุณอุบล ฤกษ์อ่ำ

สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ภญ.ดร.ศิรเิ พ็ญ จริเกษม
ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์

ศ.ดร.สุวบุญ จิรชำญชัย

กลุ่มเครือข่ำยมหำวิทยำลัยขอนแก่น
9 ห้องปฏิบตั กิ ำรคณะเภสัชศำสตร์ รศ.ดร.วิรชั เรืองศรีตระกูล
10 ห้องปฏิบตั กิ ำร Catalysis and
Hazardous waste
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หัวหน้ าห้องปฏิ บตั ิ การ
คุณศิรนิ ภำ ศรีทองทิม

วิทยำลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

คณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.อำทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ ภำควิชำวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ลาดับ

6

7

8

ห้องปฏิ บตั ิ การ
11 ห้องปฏิบตั กิ ำรเคมี
ภำควิชำวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

หัวหน้ าห้องปฏิ บตั ิ การ
ผศ.ดร.เนตรนภิส
ตันเต็มทรัพย์

12 ห้องปฏิบตั กิ ำรวิเครำะห์เคมี

ดร. เกษสุดำ เดชภิมล

13 ห้องปฏิบตั กิ ำรกลุ่มวิจยั
พอลิเมอร์ธรรมชำติ
สำหรับใช้ในอุตสำหกรรมยำ
(ห้อง 203)
14 ห้องปฏิบตั กิ ำรรวม 4
pharswu03309 (ห้อง 309)

ภก.รศ.ดร.สนทยำ
ลิม้ มัทวำภิรตั ิ ์

กลุ่มเครือข่ำย คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
15 ห้องปฏิบตั กิ ำร NANOCAST
รศ.ดร.เอกสิทธิ ์ สมสุข
Laboratory, Center for
Catalysis (ห้อง C205)
16 ห้องปฏิบตั กิ ำร Center for
Surface Science &
Engineering (ห้อง C203/1)
17 ห้องปฏิบตั กิ ำร C301 Lab
ดร.จงกล ตันติรงุ่ โรจน์ชยั
(ห้อง C301)
ดร.ดวงใจ นำคะปรีชำ
18 ห้องปฏิบตั กิ ำร Nanohybrid
Laboratory(5th floor)
(ห้อง 551)

9

ดร. วธู พรหมพิทยำรัตน์

อ.ดร.วุฒชิ ยั
เอือ้ วิทยำศุภร

หน่ วยงาน
ภำควิชำวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ศูนย์ศกึ ษำค้นคว้ำและพัฒนำ
เกษตรกรรมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำขำวิชำเภสัชเวช
คณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

กลุ่มเครือข่ำยคณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
19 ห้องปฏิบตั กิ ำรเคมีวจิ ยั
ดร.ศิรศิ ำส เอือ้ ใจ
ภำควิชำเคมีอตุ สำหกรรม
เคมีอตุ สำหกรรม มจพ.
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์
ICKMUTNB2-R1 (ห้อง 817)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ
29

ลาดับ
20

21

10

22
23

11

12

30
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ห้องปฏิ บตั ิ การ
ห้องปฏิบตั กิ ำรเคมีวจิ ยั
เคมีอตุ สำหกรรม มจพ.
ICKMUTNB2-R2 (ห้อง 821)
ห้องปฏิบตั กิ ำรเคมีวจิ ยั
เคมีอตุ สำหกรรม มจพ.
ICKMUTNB2-R3 (ห้อง 823)
ห้องปฏิบตั กิ ำรโครงกำร
บัณฑิตศึกษำ (ห้อง BS 5206 )
ห้องปฏิบตั กิ ำรโครงกำร
บัณฑิตศึกษำ (ห้อง BS 6209 )
ห้องปฏิบตั กิ ำร 0301
(ห้อง 0301-0301/3)

หัวหน้ าห้องปฏิ บตั ิ การ

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสขุ

ผศ.ดร.อภิรตั น์ เลำห์บุตรี
ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิรกิ ลุ

25 ห้องปฏิบตั กิ ำร Adsorption and รศ.ดร.นุรกั ษ์ กฤษดำนุรกั ษ์
Catalysis Laboratory
(ห้อง 610-610/1)

หน่ วยงาน
ภำควิชำเคมีอตุ สำหกรรม
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ

โครงกำรบัณฑิตศึกษำ
ฝำ่ ยวิจยั และบัณฑิตศึกษำ
คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ESPReL
บนเสนทางระบบมาตรฐานความปลอดภัย
หองปฏิบัติการ

ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-561-2445 ตอ 464 / 02-579-0593 โทรสาร 02-579-2283 / 02-940-6501
E-mail: nrct_lab@hotmail.com

ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 หอง 605 ซ.จุฬาฯ 12 ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-218-4251 โทรสาร 02-219-2250
E-mail: LabSafe.Team@gmail.com

มีนาคม 2556
บทสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”
สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ประสานงานโดย ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย

