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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ระบบการจัดการดานความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เลม 1 :
ขอกําหนด
1. ขอบขาย
1.1

1.2

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่
เกี่ ย วกั บ สารเคมี โดยมีจุ ด ประสงค เพื่ อให นํ า ไปใช พัฒ นาระบบการจั ด การด านความปลอดภั ย ของ
หองปฏิบัติการ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมขอปฏิบัติเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี และวัตถุชีวภาพ

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนดังนี้
2.1

หองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (chemical laboratory) ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “หองปฏิบัติการ”
หมายถึง สถานที่ที่มีการใชสารเคมีในกระบวนการ เชน การวิจัย การเรียนการสอน การทดสอบ สอบเทียบ

2.2

นโยบายความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ (laboratory safety policy) หมายถึง ประกาศที่ลงนามแสดง
เจตจํานงโดยผูบริหารระดับสูงขององคกรแสดงถึงความตั้งใจและทิศทางโดยรวมขององคกรที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ

2.3

องค กร (organization) หมายถึง หน ว ยงานซึ่งมีกิจ การและการบริ หารเปน ของตนเอง เชน หน วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน สมาคม บริษัท หางหุนสวน สําหรับองคกรที่มีหนวยปฏิบัติงานอยูมากกวา
หนึ่งแหง อาจกําหนดใหหนวยปฏิบัติงานยอยแหงนั้นเปนหนึ่งองคกรได

2.4

บริบทภายใน (internal context) หมายถึง สภาพแวดลอมภายในที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคดานความ
ปลอดภัยขององคกร
หมายเหตุ

บริบทภายใน ประกอบดวย
- การกํากับดูแลโครงสรางองคกร บทบาท และภาระรับผิดชอบ
- กลยุทธเพื่อใหบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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2.5

- ขีดความสามารถด านทรั พยากรและความรู เชน เงินทุน เวลา คน การดํ าเนิน การ
ระบบ และเทคโนโลยี
- ระบบสารสนเทศ การรับสงสารสนเทศ และการดําเนินการตัดสินใจ (ทั้งเปนทางการ
และไมเปนทางการ)
- ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร มุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในองคกร และคุณคาขององคกรที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร
- วัฒนธรรมองคกร
- มาตรฐาน แนวทาง และรูปแบบการดําเนินการตางๆ ที่รับมาใชในองคกร
- ระเบียบแบบแผนและความผูกพันทางพันธะสัญญา
บริบทภายนอก (external context) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคดาน
ความปลอดภัยขององคกร เชน การตรากฎหมายใหม มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หมายเหตุ

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

บริบทภายนอก ประกอบดวย

- สังคม วั ฒ นธรรม การเมือ ง กฎหมาย ข อ บัง คั บ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ
ลักษณะขององค กรและสภาพการแข งขั นทางธุร กิจ ทั้งในระดับระหวางประเทศ
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับสมาคม
- ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญและแนวโนมที่จะมีผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกร
- ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร มุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกองคกร และคุณคาขององคกรที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร
ความเสี่ยง (risk) หมายถึง ผลลัพธของความนาจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น
การบริหารความเสี่ยง (risk management) หมายถึง การประสานกิจกรรมเพื่อสั่งการและควบคุมองคกร
เกี่ยวกับความเสี่ยง
การระบุอันตราย (hazard identification) หมายถึง กระบวนการคนหาอันตรายที่มีอยูและการระบุลักษณะ
อันตราย
การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หมายถึง กระบวนการโดยรวมเกี่ยวกับการระบุอันตราย การวิเคราะห
ความเสี่ยง และการประเมินผลความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง (risk treatment) หมายถึง กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
หมายเหตุ 1

การจัดการความเสี่ยง เกี่ยวของกับ
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยไมเริ่มหรือดําเนินการตอในกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยง
- การรับความเสี่ยงหรือเพิ่มความเสี่ยงเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ
- การขจัดแหลงความเสี่ยง
-2-

มอก. 2677 เลม 1-2558

2.11

2.12
2.13

2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

2.20

- การเปลี่ยนโอกาส
- การเปลี่ยนผลสืบเนื่อง
- การแบงความเสี่ยงกับหนวยงานอื่น (รวมถึงสัญญาหรือความเสี่ยงทางการเงิน)
- การรับความเสี่ยงไวโดยแจงใหผูตัดสินใจทราบ
หมายเหตุ 2
การจัดการความเสี่ยงใชในกรณีที่มีผลสืบเนือ่ งเชิงลบ ซึ่งบางครั้งอางอิงถึง การบรรเทา
ความเสี่ยง การขจัดความเสี่ยง การปองกันความเสี่ยง และการลดความเสี่ยง
หมายเหตุ 3
การจัดการความเสี่ยง สรางความเสี่ยงใหมหรือเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงเดิม
การทบทวน (review) หมายถึง กิจกรรมที่ทําไปเพื่อตัดสินความเหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผล
เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หมายเหตุ
การทบทวนใชไดกับความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง
หรือการควบคุม
สารบบสารเคมี (chemical inventory) หมายถึง บัญชีขอมูลสารเคมีเพื่อใชในการบริหารจัดการสารเคมี
เอกสารขอมูลความปลอดภัย (safety data sheet, SDS) หมายถึง เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี ซึ่ง
เปนเอกสารที่แสดงขอมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑเกี่ยวกับลักษณะความเปนอันตราย พิษ วิธีใช การเก็บรักษา
การขนสง การกําจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเปนไปอยางถูกตองและ
ปลอดภัย
เอกสาร (document) หมายถึง ขอมูลและสื่อสนับสนุนซึ่งอาจอยูในรูปแบบใดก็ได รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส
บันทึก (record) หมายถึง เอกสารซึ่งแสดงผลหรือเปนหลักฐานการดําเนินการของกิจกรรม
การติดตามตรวจสอบ (monitoring) หมายถึง การติดตามตรวจสอบการดําเนินการดานความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการตามชวงเวลาที่กําหนดไว
การประเมินผลการปฏิบัติ (evaluation of compliance) หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนและวัตถุประสงคดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
ผูบริหารระดับสูงขององคกร หมายถึง ผูมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการดานความปลอดภัย
เจาหนาที่ความปลอดภัยประจําหองปฏิบัติการ (laboratory safety officer) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่
มีความรูความสามารถ และไดรับมอบหมายใหดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการดานความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
ฝายบริหารจัดการดานความปลอดภัย (safety management section) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมี
หนาที่และไดรับมอบหมายใหดําเนินการในการกํากับดูแลใหมีการนําระบบการจัดการดานความปลอดภัย
ของหองปฏิบัติการไปใช

-3-

มอก. 2677 เลม 1-2558

3. ขอกําหนดระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
3.1

นโยบายความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
องค กรตองกํ าหนดนโยบายความปลอดภัย ของหองปฏิบัติ การใหเปนสวนหนึ่ งของนโยบายองค กร ซึ่ง
กลาวถึงวั ต ถุประสงค แผนงาน และความมุงมั่น ขององค กรในการดํ าเนิ น งานด านความปลอดภั ย ของ
หองปฏิบัติการ และตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการจัดการดาน
ความปลอดภัย

3.1.1

หลักการทั่วไป
เพื่อใหการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ ผูบริหารระดับสูงขององคกร
ตองกําหนดหลักการดังตอไปนี้
(1) ความปลอดภัยครอบคลุมบริบทภายใน (ตามขอ 2.4) และบริบทภายนอกขององคกร (ตามขอ 2.5)
(2) ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานขององคกร เปนสวนหนึ่งของ
แผนการดําเนินงานองค กร เปนความรับผิดชอบของผูบริหาร และตองไดรับการบริหารจัดการ
รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรเชนเดียวกับโครงการและกิจกรรมอื่นๆ
(3) ดําเนิ น การด านความปลอดภั ยของหองปฏิบัติก ารอยางเปนระบบ มีก ารวางแผน นํ าไปปฏิบัติ
ติดตามประเมินผล และทบทวนการจัดการ บนพื้นฐานของขอมูลจริง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ใชยุทธศาสตรการบริหารความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิภาพ และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ดังแสดง
ในรูปที่ 1
(4) แบงกรอบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยมีการแบงการบริหารตามลักษณะของกิจกรรมและ
ความรู ที่ใ ชอ อกเปน 7 องค ประกอบที่เ ชื่อมโยงกั น ทั้งนี้ เพื่ อใหส ามารถดํ า เนิ น การได อ ย า ง
เหมาะสมและงายตอการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบของผูบริหารองคกร เพื่อปรับปรุงและแกไข
ไดทันตอสถานการณ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการปองกันและลดความเสี่ยง ดังแสดงในรูปที่ 1
กรอบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการทั้ง 7 องคประกอบ ไดแก
(1) โครงสราง หนาที่ ความรับผิดชอบ
(2) การจัดการสารเคมี
(3) การจัดการของเสีย
(4) ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ
(5) การเตรียมความพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉิน
(6) การใหความรู และการสรางจิตสํานึก
(7) การจัดการเอกสาร
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รูปที่ 1 หลักการทั่วไปในการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
[ขอ 3.1.1(3) และ (4)]
3.1.2

กระบวนการบริหารดานความปลอดภัย
การบริหารดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการเปนหนาที่ที่ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน ผูบริหาร
ระดับสูงขององคกรตองมีหนาที่สนับสนุนทรัพยากร และเปนผูนําที่ตองผลักดันใหเกิดความรวมมือ
รวมทั้งกํากับ ควบคุมดูแลใหมีการนําระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร และสรางความตระหนัก
ดานความปลอดภัยใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทุกระดับจนเปนวัฒนธรรมขององคกร

3.2

การวางแผน
ใหวางแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงโดยมีมาตรการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติงาน โดย
การบริหารความเสี่ยงและดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

3.2.1

การบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของหองปฏิบัติการ ดังแสดงในรูปที่ 2 ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้
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(1) การประเมินความเสี่ยง
(2) การจัดการความเสี่ยง
(3) การทบทวนความเสี่ยง
ตองมีการสื่อสารความเสี่ยงใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อใหเขาใจถึงพื้นฐานของการตัดสินใจและเหตุผล
ของสิ่งที่ตองดําเนินการ และทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระยะเวลาที่กําหนด หรือเมื่อมี
ขอบงชี้ เชน มีอุบัติการณ

รูปที่ 2 กระบวนการบริหารความเสีย่ ง
(ขอ 3.2.1)
3.2.2

กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ
ต องระบุและติ ด ตามข อกํ าหนดตามกฎหมาย และข อกํ าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ ย วข องซึ่งมีผลบังคั บใชใ น
ขณะนั้น เพื่อนํามาใชในการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ และตองนําขอกําหนดตาม
กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ขางตนบรรจุในขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
ในกรณี ที่ ข อกํ าหนดระบบการจั ด การด า นความปลอดภั ย ของห องปฏิบัติ ก ารที่ร ะบุใ นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ขัดแยงกับกฎหมาย ใหยึดถือกฎหมายเปนสําคัญ
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3.3

การนําไปใชและการปฏิบัติ
ตองมีก ารนํ าข อกํ าหนดฉบับนี้ ไปใช และปฏิบัติ ใ หสอดคลองกั บนโยบายและวั ตถุประสงคด านความ
ปลอดภั ย ของหอ งปฏิบั ติ ก าร ทั้ง นี้ ข อปฏิบัติ ด านความปลอดภั ย ต อ งมีอยู ใ นขั้ น ตอนการดํ าเนิ น งานที่
เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1

โครงสราง หนาที่ ความรับผิดชอบ
ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดโครงสราง อํานาจ หนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัย
พรอมทั้งแตงตั้งผูรับผิดชอบตามโครงสราง อยางนอย 2 ระดับ ดังนี้
(1) ฝายบริหารจัดการดานความปลอดภัยขององคกร
(2) เจาหนาที่ความปลอดภัยประจําหองปฏิบัติการ

3.3.2

การจัดการสารเคมี
ตองกําหนดใหมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี ในดานตางๆ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

3.3.3

การจัดการขอมูลสารเคมี รวมถึงสารบบสารเคมี
เอกสารขอมูลดานความปลอดภัย
การจัดเก็บสารเคมี
การใชและเคลื่อนยายสารเคมี

การจัดการของเสีย
ตองกําหนดใหมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจําแนก การบําบัด และการกําจัดของเสีย เพื่อไมใหเกิด
ผลกระทบตอสภาวะแวดลอม และปองกันอันตรายจากการเก็บ การเคลื่อนยาย และการกําจัดของเสีย
โดยประกอบดวยขอกําหนดในดานตางๆ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

3.3.4

การจัดการขอมูลของเสีย
การเก็บของเสีย
การกําจัดของเสีย
การลดการเกิดของเสีย

ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ
การออกแบบหองปฏิบัติการใหมหรือปรับปรุงหองปฏิบัติการที่มีอยูเดิม ตองคํานึงถึงประเด็นดานความ
ปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตองระบุรายละเอียดการกอสรางสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับ
ชนิ ด ของความเสี่ย งที่จ ะเกิ ด ขึ้ น การออกแบบหองปฏิบัติ ก ารต อ งคํ านึ งถึงข อกํ าหนดลัก ษณะทาง
กายภาพของหองปฏิบัติการในดานตางๆ ดังนี้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

งานสถาปตยกรรม
งานสถาปตยกรรมภายใน : ครุภัณฑ เฟอรนิเจอร เครื่องมือและอุปกรณ
งานวิศวกรรมระบบโครงสราง
งานวิศวกรรมระบบไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวาง
งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
งานระบบฉุกเฉินและระบบติดตอสื่อสาร

การออกแบบหรือการปรั บปรุงหองปฏิบัติการตองไดรับการอนุมัติจากฝายบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัยขององคกรตามโครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย
3.3.5

การเตรียมความพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ตองกําหนดขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่ครอบคลุมถึงความปลอดภัยสวนบุคคลและหองปฏิบัติการ
และปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับภาวะฉุกเฉิน โดยมีการเตรียมความพรอม และตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน มีการกําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมีการฝกซอมภายในเวลาที่
กําหนด มีการตรวจสอบอุปกรณพรอมรับภาวะฉุกเฉินเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาสามารถใชงานได
และมีการทบทวนแผนฉุกเฉินภายหลังการฝกซอมและภายหลังการเกิดภาวะฉุกเฉิน

3.3.6

การใหความรู และการสรางจิตสํานึก
ตองมีแผนการใหความรู และจัดใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่
เหมาะสม เกี่ ยวกับวิธีจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหมีการประเมินผลความรู
ความสามารถกอนการอนุญาตใหปฏิบัติงาน รวมถึงการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย

3.3.7

การจัดการเอกสาร
ตองจัดการเอกสารที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยที่เขาถึงได เปนปจจุบัน และหองปฏิบัติการตองมีคูมือ
ความปลอดภัยที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับหองปฏิบัติการนั้นๆ
ตองจัดทําบันทึกเพื่อเปนหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติที่เปนไปตามขอกําหนดนีใ้ นหองปฏิบัตกิ าร

3.4 การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติ
ตองติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและมีการประเมินผลการปฏิบัติอยางนอยปละครั้ง โดย
ครอบคลุมกรอบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการทั้ง 7 องคประกอบ ขอมูลที่ไดจาก
การติดตามตรวจสอบตองนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติ โดยมีการจัดการขอบกพรองอยางเหมาะสม
และตองบันทึกการดําเนินการใดๆ ขางตนเพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดการตอไป
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3.5 การทบทวนการจัดการ
ผูบ ริหารระดับสูงขององคกรตองแสดงเจตนาใหพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการดานความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการอยางตอเนื่อง โดยมีการทบทวนตามระยะเวลาที่กําหนดไว โดยไดพิจารณาถึง
3.5.1 ประสิ ท ธิภ าพ และประสิท ธิผ ลของระบบการจั ด การด านความปลอดภั ย ของห องปฏิบั ติ ก ารที่
ดําเนินการไปแลวโดยรวมในทุกองคประกอบ
3.5.2 นโยบายดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งบริ บทภายในและบริ บทภายนอก โดยพิจ ารณาจากผลการติ ด ตามตรวจสอบ (ข อ 2.16) และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ (ขอ 2.17)
____________________________________________________
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